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BIJZONDERE VOORWAARDEN VIRTUELE ISGENOEG SERVER (VKS) 
Versie d.d. 31/05/2012 

 
 
DEFINITIES: 
 
Omschakelen: Bewerking waarbij de Klant zijn Virtuele Eigen Server omschakelt van configuratie 
A naar configuratie B. Deze bewerking wordt van kracht nadat na het Omschakelen de Virtuele 
Eigen Server opnieuw is opgestart. 
 
OVH-rekening: account waarop alle functionaliteiten en gegevens in verband met de facturatie van 
de diensten van OVH worden vermeld. Opde OVH-rekening kan door de Klant worden gecrediteerd 
en een tegoed worden opgebouwd dat kan worden gebruikt als betaalmiddel of tegoed voor het 
bestellen of verlengen van de diensten waarvoor een abonnement bij OVH is afgesloten. De Klant 
kan hierop  tevens de betaalwijzen (creditcard) voor de automatische betaling van zijn facturen 
aangeven. 
 
Configuratie: Het voor de lopende facturatiecyclus  gehanteerde model. 
 
Toekomstige configuratie: Toekomstige configuratie die vanaf de volgende facturatiecyclus aan de 
Klant wordt gefactureerd. 
 
Effectieve basis: Configuratie die overeenkomt met de Dienst op het moment T. 
 
Configuratiewijziging: Gefactureerde bewerking waarbij de Klant zijn Configuratie wijzigt in een 
Toekomstige Configuratie en die overeenkomt met een hogere configuratie. 
 
Infrastructuur: Geheel van de door OVH gebruikte elementen in het kader van de Dienst, daaronder 
in het bijzonder begrepen de Hostserver, het netwerk, de bandbreedte en de virtualisatie. 
 
Beheersinterface: De "Managerruimte" die na identificatie door middel van de gebruikersnaam en 
het bijbehorende wachtwoord voor de Klant toegankelijk is op de pagina . 
 
Hostserver: De fysieke server die door OVH wordt geconfigureerd en beheerd en die zich in een 
datacentre van OVH bevindt en is ontwikkeld met het doel de Virtuele Eigen Server van de Klant te 
installeren. 
 
Virtuele Eigen Server: Ook wel vKS genoemd, onderdeel van de Hostserver en waarvan de 
geheugenbelasting en de processor onafhankelijk worden gedeeld met andere virtuele eigen servers. 
 
 
ARTIKEL 1: DOEL 
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De onderhavige bijzondere voorwaarden, in aanvulling op de algemene voorwaarden voor diensten 
van OVH, zijn bedoeld om de technische en financiële voorwaarden te definiëren volgens welke 
OVH zich verplicht tot het verhuren en op haar platform hosten van de Virtuele Eigen Server van de 
Klant.  
In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussende algemene vorwaarden en onderhavige 
voorwaarden, gaan onderhavige voor..  
 
 
ARTIKEL 2: MIDDELEN 
 
In het kader van de levering van de Dienst stelt OVH aan de Klant een Virtuele Eigen Server ter 
beschikking, voorzien van speciale middelen (partities van de harde schijf) en middelen (RAM-
geheugen en processor) die overeenkomen met de gemeenschappelijke Hostserver voor de 
verschillende door de klant geïnstalleerde Virtuele Eigen Servers. Vanwege het hoge technisch 
gehalte van de Dienst is OVH uit hoofde hiervan slechts gehouden  tot een inspanningsverplichting. 
 
De Hostserver van OVH waarop de Virtuele Eigen Server zal worden geïnstalleerd is via internet 
zowel toegankelijk voor de Klant als voor het algemene publiek. Gedurende de gehele duur van de 
huur van de Virtuele Eigen Server zal OVH de communicatiemiddelen waarmee hij toegang tot de 
Dienst kan krijgen aan de Klant ter beschikking stellen. 
 
 
ARTIKEL 3: TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
 
In geval van een storing van de Dienst die onder de verantwoordelijkheid van OVH valt, heeft de 
Klant de mogelijkheid contact met de door OVH ingestelde afdeling Incidenten op te nemen. De 
gegevens daarvan zijn te vinden op de website. Tevens biedt OVH gebruikers de mogelijkheid om 
voor technische adviezen in verband met het gebruik, gebruik te maken van het forum via het adres 
http://forum.kimsufi.co.uk/. 
 
 
ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING 
 
OVH stelt verschillende configuraties van Virtuele Eigen Servers aan de Klant ter beschikking; een 
beschrijving daarvan is online te vinden op . 
 
De Klant dient iedere configuratie zorgvuldig door te nemen alvorens zijn order te bevestigen. De 
Klant dient uit hoofde hiervan zelf te bepalen welk(e) configuratie en besturingssysteem het best 
aan zijn verwachtingen en behoeften beantwoorden. 
 
Vanaf de bevestiging van zijn order door OVH, zal OVH de toegangscodes waarmee de Klant 
verbinding met de Virtuele Eigen Server kan maken per e-mail toesturen. OVH wijst er tevens op 
dat iedere bij OVH gehuurde Virtuele Eigen Server een vast IP-adres heeft.  
 
De Hostserver en derhalve de door de Klant gehuurde Virtuele Eigen Server blijven eigendom van 
OVH.  
In het kader van de onderhavige overeenkomst is de Klant als enige de beheerder van zijn Virtuele 
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Eigen Server en heeft OVH nimmer enige bemoeienis met het beheer van de Virtuele Eigen Server 
van de Klant. 
 
Tevens is OVH belast met het beheer van de Infrastructuur van de hardware en het netwerk, 
alsmede met het beheer van de Hostservers die het netwerk vormen en waarop de Virtuele Eigen 
Servers van de Klant geïnstalleerd zijn. 
 
De Klant bevestigt te beschikken over alle technische kennis die vereist is voor een juist beheer van 
een computerserver zoals de door OVH aangeboden Virtuele Eigen Server, alsook voor het maken 
van back-ups van zijn op de Dienst opgeslagen data. De Klant verplicht zich eveneens kennis te 
nemen van de door OVH ter beschikking gestelde documentatie in verband met de Dienst. 
 
De Klant heeft de mogelijkheid zelf software op de Virtuele Eigen Server te installeren. Deze 
installaties geschieden geheel op zijn eigen verantwoordelijkheid en OVH kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor een storing in het functioneren van de Virtuele Eigen Server als gevolg van 
deze installaties.  
 
Het verkeer buiten OVH om wordt maandelijks automatisch gelimiteerd tot de toegekende quota 
voor de door de Klant gekozen vKS-basis. De limiet die voor iedere configuratie geldt, is te vinden 
op de website. Onder verkeer buiten OVH om wordt verstaan alle verkeer buiten het besloten 
netwerk van OVH. 
 
Boven de limiet die geldt voor de vKS wordt de bandbreedte die overeenkomt met de server 
automatisch met 100Mbps verlaagd naar 1 Mbps. Overigens wijst OVH erop dat deze capaciteit 
niet wordt gegarandeerd en dat OVH uit hoofde hiervan slechts aan een inspanningsverbintenis is 
gehouden.  
 
In het kader van de Dienst heeft de Klant de mogelijkheid van Serverconfiguratie te veranderen. 
Hiervoor kan hij vanaf zijn beheersinterface een wijziging aanvragen. Deze wijziging kan 
onmiddellijk ingaan.  
 
De wijze van facturatie die geldt voor het Omschakelen wordt bepaald door artikel 9 van de 
onderhavige bijzondere voorwaarden. 
 
OVH behoudt de mogelijkheid bepaalde functionaliteiten van de Virtuele Eigen Server te limiteren 
of te beperken om de beveiliging van de Infrastructuur te waarborgen. OVH zal de Klant indien 
mogelijk op de hoogte stellen van het instellen van blokkeringen. 
 
De Klant verplicht zich deze Dienst op een verstandige wijze te gebruiken.  
 
 
ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN OVH 
 
OVH verplicht zich alle zorg en zorgvuldigheid in acht te nemen voor het leveren van een 
kwalitatief hoogwaardige dienst in overeenstemming met de regels van het vak en de stand van de 
techniek.  
 
OVH verplicht zich ertoe:  
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5.1. Zorg te dragen voor het beheer van de Infrastructuur van OVH en van de  Hostservers. 
 
5.2. De Hostserver in werkende staat te houden. In geval van storing daarvan  verplicht OVH 
 zich ertoe het defecte onderdeel zo spoedig mogelijk te vervangen, behoudens in 
 geval van een niet aan OVH verwijtbare storing of enige andere interventie die een 
 langere onderbreking van de Dienst dan  de gebruikelijke onderbreking wegens  vervanging 
 noodzakelijk maakt. In dit laatste geval spant OVH zich zoveel mogelijk in de Klant hier zo 
 spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.  
 
 5.3. De toegang tot de Virtuele Eigen Server van de Klant via internet 24 uur per dag en 365 
 dagen per jaar, behoudens artikel 5.2 en de in artikel 6 en 7 genoemde gevallen, te 
 verzekeren. OVH houdt daarnaast de mogelijkheid de Dienst te onderbreken voor het 
 verrichten van een technische interventie om de werking ervan te verbeteren.  
 
5.4 Na een verzoek tot interventie van de Klant zo spoedig mogelijk in te grijpen in geval van 
 een eenmalig incident na een verkeerd gebruik van de Virtuele Eigen Server door de Klant.  
 
5.5. Zorg te dragen voor het op het hoogste niveau houden van de kwaliteit van de tools in 
 overeenstemming met de regels en gebruiken van het vak.  
 
 
ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID VAN OVH 
 
De aansprakelijkheid van OVH kan niet worden ingeroepen in geval van:  
 
•  Foutief handelen, nalatigheid, verzuim of in gebreke blijven zijdens de Klant en het niet 
 opvolgen van de gegeven adviezen; 
•  Foutief handelen, nalatigheid, verzuim van derden waarover OVH geen bevoegdheid tot 
 controle van toezicht heeft; 
•  Overmacht, een gebeurtenis of incident buiten de wil van OVH; 
•  Stopzetten van de Dienst wegens een oorzaak als bedoeld in artikel 7; 
•  Onwettige bekendmaking of gebruik van het vertrouwelijk aan de Klant verstrekte  
  wachtwoord; 
•  Kwaliteitsverlies van de applicatie; 
•  Verkeerd gebruik van de toestellen door de Klant of door diens Klanten;  
•  Gedeeltelijke of gehele vernietiging van de verzonden of opgeslagen informatie als 
 gevolg van fouten die direct of indirect aan de Klant te wijten zijn; 
•  Interventie op de Dienst door niet door de Klant bevoegde derden. 
 
OVH behoudt het recht de Dienst te onderbreken indien de Virtuele Eigen Server van de Klant een 
gevaar vormt voor het handhaven van de beveiliging van de Infrastructuur van OVH, in het 
bijzonder in geval van piraterij van de Virtuele Eigen Server van de Klant en van het opsporen van 
een lek in de beveiliging van het systeem. 
 
OVH zal de Klant hiervan tevoren binnen een redelijke termijn en voor zover mogelijk op de 
hoogte stellen, onder vermelding van de aard en de duur van de interventie, om de Klant in de 
gelegenheid te stellen zijn maatregelen te treffen. OVH verplicht zich de verbinding te herstellen, 
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mits de Klant de adequate en vereiste herstelinterventies uitvoert. In geval van een herhaaldelijk 
optredend gebrek of een gebrek van een bijzondere ernst, behoudt OVH het recht het gebruik van 
de Virtuele Eigen Server van de Klant niet te hervatten. 
 
OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de informatie, geluid, tekst, 
beelden, vormelementen en toegankelijke data die via de sites die op Virtuele Eigen Server van de 
Klant en/of die door de Klant worden gehost, verzonden of online worden gezet en ongeacht uit 
hoofde waarvan.  
 
OVH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van een 
verplichting en/of wanprestatie van operators van transportnetwerken naar het internet en in het 
bijzonder van de provider(s) van de Klant.  
 
OVH verricht geen specifieke back-up van de op de Virtuele Eigen Server van de Klant opgeslagen 
data.  
 
Derhalve dient de Klant alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor het maken van back-ups van 
zijn data in geval van verlies of kwaliteitsverlies van de toevertrouwde data, ongeacht de oorzaak, 
daaronder begrepen verlies dat niet uitdrukkelijk in de onderhavige voorwaarden wordt genoemd.  
OVH geeft geen garanties in verband met de gevolgen van het gebruik van de Dienst door de Klant, 
in het bijzonder voor wat betreft de beveiliging en het behoud van de genoemde data. 
 
 
ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT 
 
 7.1. De Klant verplicht zich ertoe te beschikken over de bevoegdheid, autoriteit en 
 hoedanigheid die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van de  verplichtingen als 
 bedoeld in de onderhavige voorwaarden. 
 
7.2.  De Klant verplicht zich geldige identificatiegegevens te verstrekken: Naam, voornaam, 
 eventueel organisatie, postadres, telefoonnummer, e-mailadres. OVH behoudt de 
 mogelijkheid bewijsstukken te verlangen, waarbij de Klant deze binnen 72 uur na het 
 verzoek daartoe van OVH dient te overleggen; bij gebreke van bewijsstukken behoudt 
 OVH de mogelijkheid de diensten van de Klant op te schorten. OVH zal deze  gegevens 
 vetrouwelijk behandelen. Het verzoek van OVH kan betrekking hebben op 
 verschillende sites die door de Klant worden gehost.  
 
7.3. De Klant handelt als onafhankelijke entiteit en aanvaardt derhalve als enige de risico’s  in 
 verband met zijn activiteit. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de diensten  en 
 websites die op zijn Virtuele Eigen Server worden gehost, voor de inhoud van de 
 verzonden, verspreide of verzamelde informatie, voor het bedrijfsmatig gebruik en het 
 updaten ervan, alsmede voor alle bestanden en in het bijzonder adresbestanden.  
 De Klant heeft de hoedanigheid van host  in de zin van dat hij “zelf, zelfs om  niet, 
 zorg draagt voor het ter beschikking stellen aan het publiek via online 
 communicatiediensten aan het publiek, het opslaan van de signalen, schriftelijke  informatie, 
 afbeeldingen, geluiden of berichten van iedere aard die door de bestemden van deze 
 diensten worden geleverd”.  
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 Met betrekking tot het voorgaande zorgt OVH er slechts voor dat de toegang van de 
 Klant tot zijn Virtuele Eigen Server het hem mogelijk maakt zijn data en die van zijn 
 klanten op te slaan.  
 
 OVH wijst erop dat de Klant dient te voorzien in alle technische maatregelen die 
 benodigd zijn voor het behouden en bewaren en verbindingslogs en data van iedere aard 
 ten behoeve van de identificatie van een ieder die heeft bijgedragen aan het creëren van  de 
 inhoud of enig deel van de inhoud van de diensten die de Klant levert in verband met het 
 bewaren en communiceren van data die het mogelijk maken een  ieder die heeft 
 bijgedragen aan het creëren van de inhoud die online wordt gezet te identificeren, met 
 inachtneming van een bewaarduur van 12 maanden.  
 
 7.4. De Klant verplicht zich tot het in acht nemen van de rechten van derden, in het  bijzonder 
 de persoonlijkheidsrechten en de rechten van de intellectuele eigendom  van derden, zoals 
 auteursrechten en octrooi- of merkrechten. Derhalve kan OVH niet aansprakelijk 
 worden gehouden voor de inhoud van de verzonden, verspreide of  verzamelde 
 informatie, voor het bedrijfsmatig gebruik en het updaten ervan, alsmede  voor alle 
 bestanden en in het bijzonder adresbestanden en zulks op ongeacht welke  grond.  
 
 De Klant onthoudt zich van het aan het publiek ter beschikking stellen, via sites die op zijn 
 Virtuele Eigen Server worden gehost, van bestanden of hyperlinks die met name  in strijd 
 zijn met het auteursrecht en/of het recht van de intellectuele eigendom.  
 
 De Klant onthoudt zich van het gebruik van de Dienst voor het in gebruik nemen van 
 “jailbreak”-diensten met het oogmerk grote hoeveelheden bestanden naar 
 hostingplatforms te downloaden. 
 
 De Klant verplicht zich alle vereiste licenties te verkrijgen wanneer het tijdens het 
 gebruik van de dienst nodig is dat van software van derden gebruik wordt gemaakt. 
 OVH kan de Klant slechts waarschuwen voor de juridische gevolgen die het gevolg 
 kunnen zijn van onwettige activiteiten op de Virtuele Eigen Server, en iedere 
 aansprakelijkheid afwijzen ten aanzien van het gebruik van de door de  Klant aan 
 internetgebruikers ter beschikking gestelde data.  
 
 Hetzelfde geldt wanneer blijkt dat de Klant gebruik maakt van de techniek voor het 
 verzenden van ongewenste berichten (spam) via internet, welk gedrag tot het zonder 
 waarschuwing stopzetten van de dienst en ontbinding ervan zal leiden. Tevens  onthoudt 
 de Klant zich van enige inbraakactiviteit of poging tot inbraak vanaf de  Virtuele Eigen 
 Server (zoals, doch niet beperkt tot port scanning, sniffing, spoofing…).  
 
 De Klant onthoudt zich van gebruik van de vKS dat in strijd is met het Wetboek van 
 Strafrecht of op andere wijze strafbaar is gesteld. 
 In deze veronderstelde gevallen houdt OVH het recht de overeenkomst onmiddellijk en  van 
 rechtswege te ontbinden, onder voorbehoud van het recht van alle  schadevergoeding 
 waarop OVH aanspraak op zou kunnen maken. 
 
 7.5. De Klant zal als enige de gevolgen dragen van het niet werken van de Virtuele Eigen 
 Server na ieder gebruik, door zijn personeelsleden of door een ieder aan wie de Klant 
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 (een) wachtwoord(en) heeft verstrekt. Evenzeer zal de Klant als enige de gevolgen van  het 
 verlies van het/de genoemde wachtwoord(en) dragen.  
 
 Om het beveiligingsniveau van de Virtuele Eigen Server van de Klant en alle servers  die 
 zich op zijn Infrastructuur bevinden te handhaven, verplicht OVH zich ertoe om de 
 Klant via het forum http://forum.kimsufi.co.uk/ beschikbare updates voor applicaties  die 
 door OVH onderhouden worden aan de Klant bekend te maken. Indien de update 
 voor deze applicaties niet na een verzoek van OVH daartoe worden uitgevoerd,  behoudt 
 OVH het recht de verbinding met de Virtuele Eigen Server met internet te 
 onderbreken. 
 
 Evenzeer kan, in geval dat OVH een beveiligingsprobleem in de Virtuele Eigen Server  van 
 de Klant vaststelt, een e-mail aan de Klant worden gestuurd waarin een 
 herinstallatieprocedure wordt vermeld die de Klant moet uitvoeren om de integriteit  van 
 de Virtuele Eigen Server en van de Infrastructuur als geheel te handhaven. OVH  behoudt het 
 recht de verbinding met de Virtuele Eigen Server met internet te  onderbreken in 
 afwachting totdat de Klant de herinstallatie van zijn Virtuele Eigen Server heeft  uitgevoerd. 
 De handelingen bestaan uit het uitvoeren van het verplaatsen van de data van het gehackte 
 systeem naar het nieuwe systeem en dit moet door de klant zelf worden gedaan. OVH 
 verplicht zich ertoe haar interventie uitsluitend te beperken tot de installatie van het nieuwe 
 systeem. 
 
 7.6. De Klant verplicht zich ertoe vanaf zijn Virtuele Eigen Server geen ongevraagde e-
 mails (SPAM) te verzenden .  
 
 Het niet naleven van dit beding kan leiden tot opschorting van de Virtuele Eigen  Server 
 waar vanaf de ongevraagde e-mails zijn verzonden en/of ontbinding van de 
 Overeenkomst.  
 
 7.7. De Klant erkent dat, om veiligheidsredenen, bepaalde functionaliteit en protocollen 
 (zoals IRC of het peer-to-peer uitwisselen van bestanden) mogelijk aan beperkingen 
 vanaf de Dienst onderworpen kunnen zijn. Anonimiseringsdiensten (o.a. proxy, TOR-
 servers) zijn verboden op de Dienst.  
 
 7.8. De door OVH gebruikte virtualisatietechnologieën voor het beheer van de Virtuele 
 Eigen Server van de Klant kunnen nimmer leiden tot een resultaatsverbintenis ten laste  van 
 OVH met betrekking tot het behoud van de data van de Klant. Alle maatregelen  die zijn 
 bedoeld voor het maken van back-ups van data blijven exclusief ten laste van  de Klant.  
 
 7.9. De Klant dient alle bij OVH afgesloten licenties of gebruiksrechten te voldoen. Bij 
 gebreke waarvan OVH het recht behoudt de Dienst zonder nadere kennisgeving op te 
 schorten.  
 
7.10. OVH behoudt de mogelijkheid controles uit te voeren op de conformiteit van de  Dienst door 
 de Klant in overeenstemming met de onderhavige bijzondere bepalingen. 
 OVH behoudt het recht de Dienst zonder nadere kennisgeving op te schorten, volgens de 
 voorwaarden als bedoeld in artikel 7 van de algemene voorwaarden voor diensten van OVH, 
 in geval van het niet naleven door de Klant van de bijzondere en algemene 
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 voorwaarden van OVH en, in algemene zin, van alle geldende wet- en regelgeving, 
 alsmede van de rechten van derden. 
 
 
ARTIKEL 8: DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN VERLENGING VAN DE DIENST 
 
Standaard heeft de dienst de duur zoals voorzien bij de order en zoals vermeld op de factuur die de 
Klant van OVH voor de Dienst ontvangt.  
 
De Klant heeft eveneens de mogelijkheid de Dienst af te sluiten middels een abonnement 
overeenkomstig de algemene voorwaarden voor diensten. In dit geval wordt de Dienst afgesloten 
voor een eerste duur van één maand en tot wederopzegging telkens verlengd met de duur van een 
maand. 
 
Via zijn Beheersinterface kan de Klant op ieder moment de wijze van facturatie van het abonnement 
op zijn Dienst wijzigen en in dit geval wordt de Dienst verlengd voor de duur van één maand vanaf 
de afloopdatum van de Dienst.  
 
 
ARTIKEL 9: TARIEVEN, BETAALWIJZEN EN FACTURATIE 
 
De tarieven die voor de Virtuele Eigen Server gelden zijn te vinden op de site .  
 
Dit zijn brutotarieven. Uitsluitend het op de door OVH uitgegeven orderbon vermelde tarief komt 
overeen met het door de Klant te betalen totaalbedrag. Alle verschuldigde bedragen dienen vooraf te 
worden voldaan.  

De door OVH geaccepteerde betaalwijzen bij de eerste orderbon van de Dienst zijn: creditcard, 
iDEAL, overschrijvingautomatische incasso, en OVH-rekening. 
 
De Klant kan tijdens de facturatieperiode een Configuratie wijzigen. In dit geval wordt het 
omschakelen naar een hogere configuratie aan de Klant gefactureerd via zijn OVH-rekening 
volgens de tarifering die geldt voor de nieuwe configuratie; deze is te raadplegen op de website 
http://www.isgenoeg.nl.  
 
Wanneer de OVH-rekening van de Klant een tegoed bevat voor een bedrag dat hoger of gelijk is aan 
het bedrag dat voor de omschakeling van configuratie wordt gefactureerd, wordt dit bedrag 
automatisch van zijn OVH-rekening afgeschreven. 
In geval van onvoldoende saldo zal OVH de incasso van de Klant doen geschieden via een van de 
geregistreerde betaalwijzen in verband met zijn OVH-rekening. 
Indien OVH er niet in slaagt de incasso te doen geschieden via de betaalwijze horende bij de Klant, 
dan ontvangt deze een e-mail met het verzoek het uitstaande bedrag van zijn factuur per omgaande 
te voldoen. Bij het uitblijven daarvan zal OVH de Dienst van rechtswege opschorten wegens 
wanbetaling. 
 
OVH wijst de Klant erop dat Configuratiewijzigingen naar een lagere configuratie niet mogelijk 
zijn. Indien de Klant echter toch een vKS van een lagere Configuratie kiest, dan dient hij zijn Dienst 
op te zeggen en een abonnement op een nieuwe server met de gewenste configuratie te nemen. 
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ARTIKEL 10: TERUGTREKKING 
 
In afwijking op de bepalingen van artikel 12 van de algemene voorwaarden van diensten, aanvaardt 
de Klant (waarvoor deze de hoedanigheid van consument aanneemt) uitdrukkelijk de onmiddellijke 
uitvoering van de dienstverlening te rekenen vanaf de validatie van zijn order. Vanaf de validatie 
van de betaling heeft de Klant toegang tot zijn Virtuele Eigen Server.  
 
Hetzelfde geldt in geval van een Wijziging van Basis. 
 
 
ARTIKEL 11: ONTBINDING, BEPERKING EN OPSCHORTING VAN DE DIENST  
 
11.1. Iedere partij kan de overeenkomst van rechtswege en zonder schadevergoeding  ontbinden 
 in het geval van overmacht volgens de voorwaarden als bedoeld in artikel 6 van de 
 onderhavige voorwaarden.  
 
11.2. In de overige gevallen staat het Klant vrij de Overeenkomst schriftelijk en per post te 
 beëindigen, waarbij het verzoek wordt gericht aan het volgende adres: OVH BV,  Bomkade 
 23, 3311 JD Dordrecht. 
 
11.3. Het niet naleven door de Klant van de bepalingen van artikel 6 van de onderhavige 
 bijzondere voorwaarden van de huur van een Virtuele Eigen Server en in het bijzonder 
 iedere activiteit die specifiek is verboden vanaf servers van OVH en/of ieder verspreiden 
 van content die specifiek is verboden op de servers van OVH en/of een  wettelijke en/of 
 strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben en/of de  mogelijkheid dat inbreuk 
 op de rechten van derden wordt gedaan – verschaft OVH het recht de diensten van de 
 Klant per direct en zonder voorafgaande kennisgeving uit te schakelen en/of te 
 onderbreken en de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te beëindigen, onder 
 voorbehoud van het recht op schadeloosstelling waarop OVH zich kan beroepen.  
 
11.4. Volgens de onderhavige overeenkomst zal, ongeacht de reden, de Virtuele Eigen  Server van 
 de Klant worden verwijderd, met inbegrip van alle data die daarop kunnen zijn opgeslagen.  
 
11.5. In ieder verondersteld geval worden de maatregelen van beperking, begrenzing of 
 opschorting uitgevoerd afhankelijk van de ernst en het terugkeren van dit in gebreke 
 blijven. Deze worden vastgesteld afhankelijk van de aard van het geconstateerde in 
 gebreke blijven.  
 
11.6. De Klant aanvaardt van tevoren dat OVH een beperking, begrenzing of opschorting van  de 
 Dienst uitvoert indien OVH een kennisgeving hiertoe ontvangt van een bevoegde, 
 administratieve, arbitrage- of gerechtelijke autoriteit, in overeenstemming met de 
 inzake geldende wetten.  
 
 
 
ARTIKEL 12: GELDING VOORWAARDEN 



OVH BV, Bomkade 23, 3311 JD Dordrecht - Nederland 
KvK nummer: 34317851 - BTW Nummer: 8201.23.833.B.01 

Telefoon: +31 (0)78 808 01 20  

www.ovh.nl - support@ovh.nl 
Pagina 10 van 10 

 
Indien één of meerdere voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd laat dit de gelding van de 
overige voorwaarden onverlet en zal aan de nietige c.q. vernietigde voorwaarden die betekenis 
worden toegekend die het dichtst ligt bij de betekenis van de nietige c.q. vernietigde voorwaarden. 
 


