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BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVATE CLOUD ® WINDOWS® 
Versie d.d. 01/07/2011 

 
ARTIKEL 1:  DOEL 
De onderhavige bijlage dient ter aanvulling op de bijzondere voorwaarden van de Private Cloud ®. 
Tevens dient deze om de technische en financiële voorwaarden vast te leggen waarin OVH zich ertoe 
verplicht de Klant MICROSOFT WINDOWS ®-licenties op de Virtuele Machines van de Private 
Cloud ® van OVH te verlenen. 
 
ARTIKEL 2:  BESCHRIJVING VAN DE DIENST 
OVH stelt aan de Klant in zijn Virtualisatie-interface vooraf geconfigureerde modellen van Virtuele 
Machines en voorzien van licenties van het besturingssysteem MICROSOFT WINDOWS ® ter 
beschikking. 
De Klant erkent dat deze software een derdesoftware is, die niet door OVH is ontwikkeld.  
Uit hoofde hiervan kan OVH slechts worden gehouden aan een inspanningsverbintenis in verband met 
het aan de Klant ter beschikking stellen van de genoemde modellen Virtuele Machines. 
 
ARTIKEL 3:  ABONNEMENTSVOORWAARDEN VAN DE DIENST 
De Klant beschikt over modellen van Virtuele Machines die bij het plaatsen van de order voor de 
Dienst of later op enig moment via zijn Beheersinterface zijn voorzien van licenties op het 
besturingssysteem MICROSOFT WINDOWS ®. 
Voorafgaand aan de installatie van de modellen van Virtuele Machines op zijn Private Cloud ® dient de 
Klant kennis te nemen van de licentie behorend bij de software en deze te accepteren.  
De Klant installeert en beheert de Virtuele Machines voorzien van MICROSOFT WINDOWS ®-
licenties op zijn Servers die via zijn Virtualisatie-interface worden gehost.  
Wanneer bepaalde Virtualisatieopties geactiveerd zijn kunnen de Virtuele Machines voorzien van 
MICROSOFT WINDOWS ®-licenties naar een nieuwe Hostserver migreren.  
De Klant kan zijn Virtualisatie-interface zodanig configureren dat deze migratie wordt verhinderd.  
Het aantal Virtuele Machines is niet beperkt, doch OVH wijst erop dat de Klant dient toe te zien op een 
goede werking van zijn Virtuele Machines, alsmede op de beschikbaarheid van middelen van zijn 
Hostservers. 
 
ARTIKEL 4:  FACTURERING 
De tarieven die gelden voor het gebruik van MICROSOFT WINDOWS ®-licenties zijn te raadplegen 
op http://www.ovh.nl. Dit zijn de bruto prijzen en deze zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen 
modellen van hostservers. 
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De Klant ontvangt telkens op de laatste dag van de maand een factuur voor iedere Hostserver waarop 
gedurende deze periode ten minste één Virtuele Machine voorzien van een MICROSOFT WINDOWS-
licentie is opgestart. De geldende kosten per Hostserver zijn vast en wisselen niet op basis van het 
aantal Virtuele Machines dat op de Hostserver van de klant is geactiveerd. 
De Klant erkent dat, overeenkomstig de eerder bekendgemaakte bepalingen, de eventuele migratie van 
Virtuele Machines voorzien van MICROSOFT WINDOWS ®-licenties naar een nieuwe Hostserver de 
facto tot een facturatie voor deze tweede Hostserver zal leiden. 
 


