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BIJZONDERE VOORWAARDEN - OVH SSL CERTIFICAAT  
Versie van 12/08/2013 

 
 
ARTIKEL 1 : DOEL 
 
Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van OVH 
alsmede de bijzondere voorwaarden  ter zake van de registratie, vernieuwing en overdracht 
van de domeinnamen van OVH. Deze bijzondere voorwaarden  zijn bedoeld om de technische 
en financiële voorwaarden te definieren voor het verstrekken van een digitaal certificaat voor 
een site, die gehost wordt op het OVH hosting platform en de bijbehorende 
domeinnaam,geregistreerd bij OVH. 
 
Deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden en de 
bijzondere voorwaarden voor de registratie, vernieuwing en overdracht van domeinnamen  
mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze documenten. 
 
 
ARTIKEL 2 : TOEGANG TOT  EN VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN DE 
DIENST 
 
Een elektronisch certificaat is een elektronisch gegevensbestand, dat digitaal ondertekend is 
en uitgegeven wordt door een certificeringsinstantie en de rechtsverhouding tussen het 
domein en de beheerder van de website op dat domein waarborgt en bevestigtEen  
elektronisch certificaat kan het dataverkeer versleutelen van en naar de website, die gekoppeld 
is aan een domeinnaam die bij OVH is geregistreerd. 
 
OVH biedt de dienst, te weten het verstrekken van een elektronisch certificaat, aan in het 
geval, dat een klant een domeinnaam heeft met een daaraan gekoppelde hostingdienst, waarbij 
een limiet geldt van één electronisch certificaat per domeinnaam. 
 
De dienst wordt nader omschreven op de website van OVH. 
 
De Klant kan zich registreren voor de dienst door middel van het bestellen van een of 
meerdere domeinnamen tegen een tarief, zoals dit is weergegeven op de website en waaraan 
een overeengekomen hostingdienst is gekoppeld. 
 
OVH zal de dienst zo spoedig mogelijk uitvoeren als het domein gevalideerd is door de 
registry en de benodigde DNS routering voor het goed fuctioneren van de dienst is  voltooid. 
 
De klant accepteert, dat het electronische certificaat is verbonden met domein waarvoor hij 
heeft gekozen (met of zonder www, exclusief subdomeinen). Het certificaat is  niet 
overdraagbaar van het ene domein naar een ander en het kan niet geregistreerd worden bij 
andere registrar bij  het einde van de  dienst of overgenomen worden van een andere partij bij 
aanvang van de dienst. 
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ARTIKEL 3 : VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT 
 
 
De Klant machtigt OVH om op te treden als opdrachtgever van de certificering, inclusief het 
accepteren van de overeenkomsten met betrekking tot de registratie certificatie authorisatie. 
De Klant geeft OVH exclusief toestemming om aan de certificaat authoriteit  alle informatie 
te sturen, welke mogelijk wordt gevraagd in het kader van de levering van de Dienst. 
 
De klant zal OVH als enige aanspreekpunt gebruiken bij de verstrekking van het certificaat. 
Hij zal nimmer rechstreeks contact opnemen met de certificaat authoriteit behalve in 
uitzonderlijke gevallen  met uitdrukkelijke toestemming van OVH. 
 
De klant is als enige verantwoordelijk voor de hostingruimte van de site, waarop het 
electronisch certificaat geïnstalleerd is en waarbij hij toegang heeft tot het beheer ervan. 
 

De Klant gaat de SSL Service op een verantwoordelijke en redelijke manier gebruiken, in 
overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. 
 
 
ARTIKEL 4 : VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN OVH 
 
OVH  is verplicht zicht in te spannende dienst te kunnen leveren van hoge kwaliteit zoals dit 
gebruikelijk is in de sector  en huidige stand van de techniek.  
 
De verplichtingen van OVH onder deze contractvoorwaarden zijn beperkt tot het opzetten van 
een elektronisch certificaat op de website, gehost op een OVH hosting platform en de 
bijbehorende domeinnaam geregistreerd door de Klant bij OVH. 
  
OVH zal naar eigen inzicht de Klant ten minste dertig dagen van tevoren in kennis stellen via 
haar gebruikelijke communicatiemiddelen (mailinglijsten, forums, de website www.ovh.nl) 
indien de overeenkomst wijzigt of de dienst wordt beëindiging of wanneer de Certificate 
Authority haar activiteiten staakt of niet langer het recht om elektronische certificaten af te 
geven bezit. In dit geval zal OVH de Klant terugbetalen in verhouding tot de verloopdatum. 
 
 
ARTIKEL 5 : CONTRACTDUUR EN BEËINDIGING VAN DE DIENST 
 
De Dienst wordt afgenomen voor dezelfde tijdsduur als de hosting dienst waaraan deze is 
gekoppeld. De dienst wordt automatisch vernieuwd bij het verlengen van de hosting dienst, 
tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft deze aanvullende dienst te willen beëindigen.. 
 
Bovendien  eindigt deze dienst automatisch bij het beëindigen van de hostingdienst of 
domeinregistratie. Alsdan wordt het   electronische certificaat verwijderd. De Klant dient er 
dus voor te zorgen dat de hostingdienst wordt gecontinueerd, zodat het domein het  certificaat 
behoudt, dat aan de domeinnaam en bijbehorende website is gekoppeld. 
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ARTIKEL 6 : RETOURNEREN 
 

Artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek bepaalt ter zake van overeenkomsten op afstand in 
lid1: 1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de 
koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in 
artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van 
overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn 
aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen. 

Het genoemde artikel bepaalt in lid 4:  De leden 1–3 zijn niet van toepassing op de koop op 
afstand: 

• a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële 
markt, waarop de verkoper geen invloed heeft; 

• b. van zaken die: 

o 1°. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 

o 2°. duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

o 3°. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

o 4°. snel kunnen bederven of verouderen; 

 
De Klant accepteert dat de dienst een levering is in de zin het voornoemde 4e lid sub b. 
Derhalvekan de klant zich beroepen op enig recht om  de dienst te ontbinden althans het 
certificaat te retoureneren op grond van de bepalingen ter zake van een overeenkomst op 
afstand. Deze rechten kunnen eveneens niet uitgeoefend worden door de Klant bij 
vernieuwing van de dienstverlening. 
 
 
 
 
 


