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ARTIKEL 1: ONDERWERP 
 
Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Dienst en 
bijzondere voorwaarden.  
 
Ze zijn bedoeld om de toepasselijke voorwaarden te omschrijven voor de Bandbreedte aanbiedingen.  
 
De toepassingen en het gebruik van deze aanbiedingen zijn onderworpen aan de volledige aanvaarding 
van deze voorwaarden.  
 
 
ARTIKEL 2: BESCHRIJVING VAN DE DIENST 
 
OVH biedt haar Klanten, waarvan de activiteit specifieke behoeften vereist op het gebied van Bandbreedte 
die niet vervuld kunnen worden door de dedicated OVH aanbiedingen, en die daarom een hoog verbruik 
en/of aanhoudende bandbreedte vereisen, de kans om een van de drie speciaal voor hen ontworpen 
aanbiedingen te bestellen.  
 
Met deze opties kunt u het type en de totale capaciteit van de Bandbreedte uitgaand van de server, met 
uitzondering van de interne Bandbreedte, op het OVH netwerk aanpassen.  
 
 
Deze Bandbreedte kan op geen enkele wijze worden gebundeld over meerdere servers.  
 
De bestelling van deze aanbiedingen wordt uitgevoerd door de klant met ten minste een compatible  
dedicated server, op elk moment, direct vanuit zijn beheerinterface.  
 
Eenmaal besteld, wordt de Bandbreedte toegewezen aan de betrokken dedicated server. Het wordt 
automatisch opgenomen in de facturatie-cyclus van de compatibele Dedicated Server. Daarom zal de klant  
voor deze aanbieding worden gefactureerd tot de verlenging van de genoemde dedicated server. De 
Bandbreedte aanbieding kan niet worden opgezegd of overgedragen tijdens de looptijd van het betreffende 
Dedicated Server contract.  
 
ARTIKEL 3: «GARANTIE»-AANBOD 
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Als onderdeel van dit aanbod, wordt het uitgaande dataverkeer van de server (met uitzondering van de 
interne Bandbreedte op het OVH netwerk) vervoerd naar een enkele transit provider.  
 
Derhalve erkent de Klant zich ervan bewust te zijn dat de kwaliteit van zijn Bandbreedte afhankelijk is van 
de kwaliteit van de onderlinge verbindingen van deze transit provider met de andere onderling verbonden 
netwerken.  
 
OVH kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de genoemde Bandbreedte. De Klant 
erkent zich ervan bewust te zijn dat zijn Dienst rechtstreeks zal worden beïnvloed in geval van gedeeltelijke 
of totale uitval van de transit provider.  
 
In dit geval zal OVH geen enkele actie ondernemen om het dataverkeer van de klant om te leiden naar zijn 
andere peering punten.  
 
 
ARTIKEL 4: «PREMIUM»-AANBOD 
 
Als onderdeel van dit aanbod, wordt het uitgaande dataverkeer van de server (met uitzondering van de 
interne Bandbreedte op het OVH netwerk) vervoerd naar verschillende doorvoer providers in aanvulling op 
de onderlinge verbindingen van OVH met meer dan 900 netwerken van derden.  
 
Bij uitval van een of meer transit providers, wordt het verkeer automatisch en naadloos doorgestuurd naar 
een of meer leveranciers om een betere beschikbaarheid te garanderen.  
 

 

ARTIKEL 5: «GOLD»-AANBOD 

 

Als onderdeel van dit aanbod, wordt het uitgaande verkeer van de server (met uitzondering van de interne 
Bandbreedte op het OVH netwerk) vervoerd naar alle leveranciers met wie het OVH netwerk verbonden is  
(momenteel 1200).   
 
Als zodanig is OVH vastbesloten om alle resources waarover zij beschikt te mobiliseren om de 
optimalisering van het vervoer van het dataverkeer van de server naar het internet netwerk door alle 
beschikbare knooppunten te verzekeren.   
 
Bij uitval van een of meer providers, wordt het verkeer automatisch omgeleid naar andere providers, 
waaronder het volledige scala van providers waarmee OVH is verbonden, wat zorgt voor een optimale 
beschikbaarheid.  
 


