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E. 3 .1. Dienstverleningsovereenkomst
inzake telecommunicatie
Inleiding

Bij het voorzien in de telecommunicatiebehoeften van een bedrijf is de markt
niet langer uitsluitend op PTT Telecom B.V. aangewezen, zoals v66r 1 januari 1989 het geval was . Met het afschaffen van de Telegraaf en Telefoonwet van 1904 wordt er op die datum een nieuwe wettelijke regeling van
kracht, namelijk de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (verder:
Wtv). Maar niet alleen in naam veranderde de regelgeving op het gebied van
de telecommunicatie. Met deze wet werd de ruimte voor anderen om telecommunicatiediensten te verlenen, vergroot. Vandaar dat in deze uitgave
plaats is ingeruimd voor de opname van een modelovereenkomst op het
gebied van de telecommunicatiedienstverlening.
De Wtv bepaalt dat de markt voor het leveren van telecommunicatiediensten vrij is behoudens die diensten die exclusief zijn gereserveerd voor de
PTT: Oat zijn die telecommunicatiediensten waaraan de wetgever een publiek (nuts) belang toekende. ledereen in Nederland dient tegen gelijke
voorwaarden aansluiting te krijgen op de telecommunicatie-infrastructuur.
Als gevolg van de regelgevende activiteiten van de EG worden de mogelijkheden voor andere aanbieders van diensten op het vlak van de telecommunicatie dan de nationale PTI's met ingang van 1 januari 1993 nog eens
extra verruimd. Hoe deze verdere liberalisering precies in de Nederlandse
regelgeving terecht zal komen is nog onbekend. Deze modelovereenkomst
is echter zodanig vormgegeven dat de thans op handen zijnde wettelijke
wijzigingen waarschijnlijk geen repercussies zullen hebben voor de bepalingen in deze overeenkomst.
Op basis van de wet- en regelgeving kan op dit moment de volgende driedeling worden gemaakt op het gebied van de telecommunicatievoorziening:
1. PTT Telecom B.V. heeft een, door de wetgever bepaalde, verantwoordelijkheid voor de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het totaal
aan technische middelen dat noodzakelijk is om tussen twee of meer aan die
middelen gekoppelde aangeslotenen een telecommunicatieverbinding tot
stand te brengen. Dit is de zogenaamde concessietaak met betrekking tot de
'fysieke' infrastructuur.
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2. PTT Telecom B.V. is verplicht met betrekking tot die infrastructuur
een aantal speciaal aan haar opgedragen diensten uit te voeren. Het is anderen niet toegestaan deze diensten in concurrentie met PTT Telecom te leveren. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Wtv, het Besluit Opgedragen Telecommunicatiediensten (BOT), warden deze aan de
PTT opgedragen diensten met name genoemd:
a. de telefoondienst
b. de telexdienst en
c. de datacommunicatiedienst
De consequentie van deze wettelijke maatregelen is dat niemand anders deze
diensten mag leveren. Dat betekent dat een aanbieder van een telecommunicatiedienst de voor de PTT gereserveerde diensten niet aan een derde mag
of kan aanbieden. Bij het sluiten van een telecommunicatiedienstverleningsovereenkomst moet daar goed op warden gelet.
3. Alle andere telecommunicatiediensten, zoals het leveren van Electronic
Data Interchange (EDI) berichten en intelligente faxdiensten kunnen en
mogen door andere bedrijven warden geleverd. Deze diensten mogen door
derden zonder vergunning of machtiging warden uitgevoerd. Een algemene
benaming voor deze vrij te leveren diensten is: Toegevoegde Waarde Diensten (TWD) of vaker wardt de Engelse term gebruikt: Value Added (Network) Services (VA(N)S).
Deze modelovereenkomst is van toepassing op de hierboven onder 3)
omschreven diensten, die wij telecommunicatie-transportvoorziening zullen
noemen . De overeenkomst maakt geen onderscheid tussen de verschillende
telecommunicatie-transportvoorzieningen zoals deze door de dienstverlener
(in de overeenkomst aanbieder genoemd) warden geleverd . De in deze modelovereenkomst bedoelde aanbieder verzorgt slechts het transport van gegevens .
De aanbieder neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de
getransporteerde gegevens . De uit te wisselen gegevens warden door de
aanbieder wel gemanipuleerd ten behoeve van dit transport maar nooit op
hun inhoud bekeken of beoordeeld .
Het hieronder nader uit te werken contract is geschreven vanuit de optiek
dat er slechts twee contractspartijen zullen zijn. Het is echter wel zodanig
geredigeerd dat het zonder al te veel wijzigingen naar een meerpartijencontract kan warden 'uitgebouwd'.
Deze modelovereenkomst heeft als doel de aanbieder slechts die transportvoorzieningen te laten leveren die rechtstreeks verband houden met het
transport van gegevens van en naar de afnemer. Het transport van de gegevens kan zeer geavanceerd zijn , bijvoorbeeld door gebruikmaking van allerlei
beveiligingstechnieken. Een afnemer kan er de voorkeur aan geven niet
alleen een zuivere transportvoorziening van de aanbieder af te nemen maar
oak eventueel de aanbieder 'in te huren' , om zorg te dragen voor toegang
tot allerlei externe gegevensbestanden . Dit contract ziet niet op deze situatie
maar betreft slechts de kale telecommunicatie-transportvoorziening.
E .3. 1 - 2
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Overzicht van de contractsbepalingen

Considerans
1. Onderwerp van de overeenkomst
2. Prijzen en tarieven
3. Acceptatie van de aansluiting op de overeengekomen transportvoorziening(en)
4. Duur van de overeenkomst en beeindiging van overeengekomen transportvoorziening(en)
5. Verplichtingen van de Afnemer
6. Verplichtingen van de Aanbieder
7. Wijziging in transportvoorziening(en)
8. Betaling en facturering
9. Grensoverschrijdende telecommunicatie transportvoorziening( en)
10. Wederverkoop (-verhuur)
11. Geheimhouding
12. Beveiliging
13. Back-up procedures
14. Storingsonderhoud, preventief onderhoud
15. Beschikbaarheidspercentages en betrouwbaarheid
16. Overmacht
17. Aansprakelijkheid
18. Bewijs
19. Belasting en accijnzen
20. Geschillenregeling
21. Slotbepalingen

Overzicht van de bijlagen
l.

2.
3.
4.
5.

Overeengekomen telecommunicatie transportvoorziening(en)
Tarief- en prijsafspraken
Bepaling beschikbaarheid en betrouwbaarheid
Tijdschema
Apparatuur en Programmatuur: Normen, Installatieen Acceptatietest

Checklist
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Contractsbepalingen

De ondergetekenden,
Telecommunicatiedienstverlener, statutair gevestigd te ( .. .), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ( ... ), hierna te noemen: Aanbieder
partij ter ene zijde,
en
Afnemer, statutair gevestigd te ( ... ) ,ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door ( ... ), hierna te noemen: Afnemer
partij ter andere zijde,
overwegende:
dat Afnemer behoefte heeft aan door Aanbieder geleverde telecommunicatie
transportvoorziening( en),
dat Aanbieder een organisatie is die ten behoeve van derden (een) telecommunicatie transportvoorziening(en) verzorgt,
dat deze telecommunicatie transportvoorziening(en) een elektronisch communicatiemiddel betref(fen)t waarvan Afnemer gebruik wenst te maken voor
het elektronische transport van gegevens,
dat aan deze overeenkomst 5 Bijlagen zijn gehecht, die deel uitmaken van
deze overeenkomst,
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
AANTEKENINGEN
1. Twee of meerpartijencontracten

Men kan drie situaties onderscheiden:
1. een telecommunicatie transportvoorziening geleverd door de aanbieder
aan een individuele afnemer,
Automatiscringscontractcn - Suppl. 3 (mei 1992)
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2. een telecommunicatie transportvoorziening geleverd door de aanbieder
waaraan twee of meer afnemers deelnemen, en waarbij er tussen de afnemers
als groep samenhang bestaat , een zogenaamde besloten gebruikersgroep, en
3. een open telecommunicatie transportvoorziening geleverd door de aanbieder waaraan afnemers deelnemen die belangstelling hebben voor de levering van de aangeboden telecommunicatie transportvoorziening.
Het uitgangspunt bij de eerste situatie is dat de aanbieder ten behoeve van

een afnemer een op deze afnemer afgestemde transportvoorziening aanbiedt .
Het betreft dan een tweepartijencontract.
Voor de levering van een transportvoorziening aan een besloten gebruikersgroep, zoals bedoeld in de tweede situatie, is het niet zinvol om partijen
bij naam te noemen in het contract. Er kan een bijlage warden opgenomen
waarin de afnemers warden vermeld. Er bestaat immers een samenhang
tussen de groep van afnemers, zowel wat de groep als zodanig betreft als wat
betreft de gevraagde transportvoorziening.
In de derde situatie zijn bij de telecommunicatiedienstverlening weliswaar
twee of meer afnemers betrokken , maar deze afnemers delen slechts een
gelijke belangstelling voor de door de aanbieder verleende telecommunicatie
transportvoorziening. Zij hebben elk een contract met de aanbieder, die op
zijn beurt eenzelfde produkt aan meerdere afnemers aanbiedt.
Het bier opgenomen contract kan voor alle drie de situaties warden gebrui kt, aangezien de opgenomen situaties principieel niet veel van elkaar
verschillen. Niettemin moet de volgende kanttekening worden gemaakt. In
de eerste situatie kan er vrijelijk warden onderhandeld tussen aanbieder en
afnemer. De transportvoorziening kan volkomen op de wensen van de afnemer en op de mogelijkheden van de aanbieder warden afgestemd. In de
tweede situatie zal het aantal afnemers fluctueren en zullen nieuwe afnemers
zich moeten conformeren aan de overeengekomen transportvoorziening en
de gestelde (technische) eisen. Het lijkt verstandig dat de leden van de gebruikersgroep onderling afspraken maken over de toe- en uittreding van de
afnemers . Deze regels van toe- en uittreding dienen dan wel getoetst te
worden aan de nationale en europese mededingingsregels.
Wanneer een afnemer tot de gebruikersgroep toetreedt en tevens van de
aangeboden transportvoorziening gebruik wenst te maken is er voor deze
laatste veel minder ruimte voor vrije contractshandelingen. Er kan wel sprake zijn van flexibiliteit, in de vorm van aan volume gerelateerde tarieven
bijvoorbeeld . In de derde situatie is er eigenlijk helemaal geen ruimte voor
vrije contractsonderhandelingen tussen de aanbieder en de afnemer; bier zal
de afnemer zich volledig (moeten) conformeren aan de door de aanbieder
aangeboden transportvoorziening.

E .3 .1 - 8
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Art. 1. Onderwerp van de overeenkomst
1. De volgende telecommunicatie transportvoorziening(en) vorm(en)t bet
onderwerp van deze overeenkomst:
Naam Transportvoorziening

Ingangsdatum

enz.

enz.

hiema tezamen te noemen transportvoorziening(en), zoals nader omschreven in Bijlage 1.
2. Aanbieder levert Afnemer tegen betaJing van een vergoeding transport·
voorziening(en) welke Afnemer van Aanbieder aanvaardt, zoals in lid 1 van
dit artikel genoemd, onder de voorwaarden zoals vermeld in deze overeen·
komst.
3. Prijzen en tarieven worden per transportvoorziening in Bijlage 2 bij
deze overeenkomst gespecificeerd.

AANTEKENINGEN
1. Communicatiefaciliteiten
De overeenkomst staat toe dat een overeengekomen transportvoorziening
allerlei vormen kan aannemen. De aanbieder biedt een transportvoorziening
aan die kan varieren van bet (vrijwel) passief doorgeven in de vorm van
wederverkoop van PIT diensten, tot de situatie waarin de aanbieder een
transportvoorziening aanbiedt waarbij de aanbieder gebruik maakt van volledig door bemzelf verzorgde telecommunicatieverbindingen.
Zo is bet bijvoorbeeld mogelijk dat de aanbieder nauwelijks meer dienstverlening biedt dan PIT Telecom B.V. en er nagenoeg sprake is van de
wederverkoop van PIT Telecom diensten. Een voorbeeld is een door de
aanbieder aangeboden intelligente vorm van faxverkeer. Deze intelligente
vorm maakt het mogelijk een enkelvoudig faxbericht bij de aanbieder af te
leveren die bet vervolgens naar 1000 verschillende adressen verstuurt. Deze
transportvoorziening is grotendeels gebaseerd op voor PIT Telecom gereserAutomatiseringscontractcn - Suppl. 3 (mei 1992)
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veerde diensten. In <lit geval geeft de aanbieder, als bet ware bijna passief,
de reeds door PTT Telecom verleende diensten door. De toegevoegde waarde voor de afnemer is duidelijk; hij behoeft slechts eenmaal het bericht af te
Ieveren en de aanbieder zorgt voor verzending naar de 1000 adressen. De
dienstverlening in de vorm van telecommunicatie transportvoorzieningen van
de aanbieder bestaat uit het toevoegen van waarde aan de standaarddiensten
zoals PTT Telecom die levert. De telecommunicatie transportvoorziening
van de aanbieder kan veel meer (technische) mogelijkheden in zich hebben
dan de telecommunicatie infrastructuur van PTT. Daarenboven heeft de
aanbieder geen aansluitverplichting zoals PTT en kan hij zich vooral richten
op specifieke markten en op het leveren van op maat gemaakte voorzieningen. Maatwerk zoals dat door de aanbieder ten behoeve van een afnemer
kan worden ge"implementeerd is (overigens niet om technische, maar om
bedrijfseconomische redenen) veel moeilijker te verwezenlijken door de
PTT.

2. Functionaliteit
In bijlage 1 worden de verschillende telecommunicatie transportvoorzienin-

gen van de aanbieder zoveel mogelijk op basis van functionaliteit en niet op
die van techniek beschreven. De technologische ontwikkelingen gaan snel
en als gevolg hiervan zou de beschrijving van de dienst in de bijlage heel snel
kunnen verouderen. Dat kan op zijn beurt leiden tot allerlei interpretatieverschillen tussen partijen.

E.3.1 -10
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Art. 2. Prijzen en Tarieven
1. Aanbieder zal de prijzen en tarieven hanteren die de marktontwikkeJingen zuUen volgen. Binnen Nederland zal Aanbieder ten behoeve van derden
in een vergelijkbare situatie geen prijzen en tarieven banteren die lager zijn
dan de tussen Aanbieder en Afnemer geldende prijzen en tarieven.
2. Alle prijzen en tarieven zijn mede gebaseerd op bet ten tijde van bet
tekenen van deze overeenkomst geldende peil van lonen en prijzen, waaronder begrepen bet peil van salarissen en sociale lasten, kosten van materialen,
reis- en verblijtlmsten, enz. Prijs- en tariefwijzigingen vinden uitsluitend per
1 januari plaats, en worden uiterlijk 3 maanden voor de ingangsdatum door
Aanbieder scbriftelijk aan Afnemer medegedeeld onder vermelding van
grondslag en berekeningswijze.
Het wijzigingspercentage voor prijzen en tarieven wordt als volgt bepaald:
- voor zover wijziging van de prijzen en tarieven zijn onderworpen aan
enige overbeidsregeling, wordt het percentage conform die overbeidsregeIing vastgesteld.
- indien geen overbeidsregeling van toepassing is, zuUen partijen in onderIing overleg tot een regeling voor berziening van de prijzen en tarieven
komen. Dit geschiedt door evenredige weging van:
a. het wijzigingspercentage in de voorafgaande 12 maanden van bet indexcijfer van de regelingslonen (inclusief compensaties) per uur voor werknemers in het particuliere bedrijf zoals dit wordt gepubliceerd door bet C.B.S.;
b. het wijzigingspercentage in bet betrokken jaar van de kosten van materialen en reis- en verblijtlcosten, zoals dit percentage door Aanbieder op
verzoek van Afnemer dient te worden aangetoond.

AANTEKENINGEN
1. Tarieven
Tarieven voor de levering van een transportvoorziening zulJen voortdurend
wijzigen. Dit heeft onder meer te maken met de intensieve overheidsbemoeienis, zowel op nationaal als op EG-niveau, en met technologische ontwikkelingen. Een duidelijke regeling voor prijs- en tarieftoepassing is in het
belang van beide parijen. Het is per definitie niet zo dat de tarieven alleen
maar stijgen. Bij een transportvoorziening waarbij het aantal afnemers voor
een bepaalde transportvoorziening sterk groeit is een tariefaanpassing naar
omlaag goed denkbaar. Het is zelfs aan te bevelen om in Bijlage 2 een
Automatiscringscontracten - Suppl. 3 (mei 1992)
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kortingsregeling op te nemen die erin voorziet dat een bepaald kortingspercentage van toepassing wordt verklaard per overeengekomen eenheid, indien
de aanbieder een bepaald aantal aansluitingen op hetzelfde type transportvoorziening verkoopt. De korting kan eveneens toenemen naarmate er meer
afnemers aansluitingen afnemen van een bepaalde transportvoorziening.

E .3.1- 12

Automatiseringscontracten - Suppl. 3 (mei 1992)

Overeenkomst inzake telecommunicatie

E.3.1 - Art. 3

Art. 3. Acceptatie van de aansluiting op de overeengekomen
transportvoorziening( en)
1. Partijen zullen in onderling overleg de procedures met betrekking tot
de acceptatietest van de aansluiting op de overeengekomen transportvoorziening( en) vaststellen volgens bet tijdscbema zoals opgenomen in Bijlage 4 en
met inachtneming van de bepalingen in Bijlage 5.
2. Doel van de acceptatietest is te beoordelen of de aangesloten apparatuur en gebruikte systeem- en applicatieprogrammatuur van Afnemer in samenbang met de door Aanbieder geleverde transportvoorziening functioneert volgens de in Bijlage 3 opgenomen bescbikbaarbeids- en betrouwbaarbeidspercentages.
3. De kosten van de acceptatietest zijn voor rekening van Afnemer.
4. Aanbieder zal de acceptatietest uitvoeren binnen de daarvoor door partijen overeengekomen termijn zoals vermeld in Bijlage 4.
5. De resultaten van de acceptatietest worden scbriftelijk door Aanbieder
aan Afnemer ter bescbikking gesteld.
6. Na succesvolle beeindiging van de acceptatietest zal een testrapport
worden opgemaakt dat door beide partijen zal worden ondertekend.
7. Slaagt de acceptatietest oiet dan komen partijen overeen binnen welke
termijn een tweede test zal worden uitgevoerd.
8. Slaagt de in bet vorige lid bedoelde tweede acceptatietest niet dan been
Afnemer bet recbt de overeenkomst gebeel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande scbriftelijke ingebrekestelling en recbterlijke tussenkomst.

AANTEKENINGEN

1. Acceptatie
Hoewel deze vorm van dienstverlening over het algemeen als minder ingewikkeld kan worden beschouwd dan het accepteren van een grote computer
met systeem- en/of applicatieprogrammatuur is het opnemen van een acceptatietest van belang. Er kan immers niet worden uitgesloten dat de 'samenwerking' tussen verschillende soorten machines en programmapakketten, die
door middel van een telecommunicatie transportvoorziening met elkaar warden gekoppeld, niet werkt.

Automatiscringsoontracten - Suppl. 3 (mei 1992)
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2. Apparatuur en program.matuur specificaties

Partijen kunnen in lid 2 een verwijzing opnemen naar een bijlage waarin de
specificaties worden vermeld waaraan de apparatuur en programmatuur van
de afnemer moeten voldoen om aansluiting op de transportvoorziening te
kunnen realiseren. In dit contract gaat het echter slechts om de levering van
een transportvoorziening. Het is dan oak niet de bedoeling dat een aanbieder
van een transportvoorziening zich intensief inlaat met de gei'nstalleerde configuratie bij de afnemer, maar uitsluitend beoordeelt of die configuratie geschikt is om de gecontracteerde dienst af te nemen.

E.3.1 - 14-18
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Art. 4. Duur van de overeenkomst en beeindiging van
overeengekomen transportvoorziening( en)
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Beeindiging van de overeenkomst dan wel de afname van cen of meer
van de in artikel l lid 1 bepaalde transportvoorziening(en) kan door beide
partijen schriftelijk gescbieden met inachtneming van een opzegtermijn van
dertig (30) kalenderdagen.
3. Indien Aanbieder besluit tot staking van (een) transportvoorziening(en), zoals met Afnemer overeengekomen in artikel l lid 1, zal Aanbieder alles wat redelijkerwijze van hem kan worden verwacht in bet werk
stellen om de schade voor Afnemer te beperken.
4. Elk der partijen beeft bet recht om de overeenkomst zonder nadere
schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tossenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien door de wederpartij
surseance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van
faillissement is verklaard, dan wel zelf bet faillissement beeft aangevraagd.
5. Afnemer heeft bet recht om de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tossenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. indien de overschrijding van de acceptatietermijn als bedoeld in artikel
3 lid 1 ( ••• ) kalenderdagen heeft gednord;
b. indien de transportvoorziening door Afnemer is geweigerd als gevolg
van bet bepaalde in artikel 3 lid 8.

AANTEKENINGEN

1. Termijnen
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, zodat partijen zich
voor een niet nader gespecificeerde termijn binden. Er is echter gekozen
voor een relatief korte opzeggingstermijn, omdat de markt voor telecornmunicatie transportvoorzieningen de komende jaren sterk zal toenemen. Het is
met name in het belang van de afnemer om op relatief korte termijn het
contract te kunnen beeindigen. Mede om deze reden zal de aanbieder de
concurrentie in de gaten moeten houden en de ontwikkelingen in de markt
moeten volgen. Voor de afnemer is deze korte opzeggingstermijn bovendien
gunstig omdat hij relatief snel kan overstappen naar een andere aanbieder,
indien zijn wederpartij niet in staat is bepaalde vemieuwingen op korte terAutomatiseringscontracTen - Suppl. 3 (mei 1992)
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mijn aan te brengen in de transportvoorziening.
Een goed uitgangspunt kan oak zijn dat een afnemer onderhandelt over
een langere opzegtermijn voor de aanbieder (bijvoorbeeld 3 maanden) en
een korte(re) opzegtermijn voor zichzelf (bijvoorbeeld de hier genoemde 30
dagen) . Het is oak mogelijk in het eerste lid een clausule op te nemen,
waarbij beeindiging voor het eerst mogelijk is na een periode van bijvoorbeeld 12 maanden, waarna de 30 dagen opzegtermijn van toepassing is.
Het is van belang een korte opzegtermijn te overwegen indien er voldoende aanbieders van dit soort transportvoorzieningen zijn. Een langere opzegtermijn kan afhangen van marktcondities, de aard van de transportvoorziening, of de mate waarin de afnemer voor zijn bedrijfsvoering van de transportvoorziening afhankelijk is .
Het al dan niet opnemen van een bepaalde (minimale) duur kan ook weer
warden vertaald naar hogere dan wel lagere aansluit- en entreebedragen
zoals deze warden gespecificeerd in Bijlage 2.

2. Stopzetting van de transportvoorziening

Partijen kunnen afspraken maken over de verdeling van de kosten indien
een bepaalde transportvoorziening wordt gestaakt. Dit kan het geval zijn als
de exploitatiekosten te hoog warden voor een der partijen.
Dit kan zicb voordoen als aan de aanbiederkant vanwege de voortschrijdende technologische ontwikkelingen de kosten om een bepaalde transportvoorziening in stand te houden te hoog warden, terwijl aan de afnemerkant
vanwege bijvoorbeeld opgetreden gewenning van het personeel aan een bepaalde transportvoorziening, een belang ligt die transportvoorziening te continueren.
In bet geval de aanbieder de transportvoorziening wenst te staken kan
warden afgesproken dat hij de afnemer tegemoet komt in de kosten om over
te gaan naar de nieuwe transportvoorziening, bijvoorbeeld door middel van
bet aanmaken van nieuwe adrestabellen.
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Art. 5. Verplichtingen van de Afnemer
1. In bet kader van de transportvoorziening beschikt Afnemer direct of
indirect over computerapparatuur en -programmatuur welke voldoet aan de
in Bijlage 5 vermelde normen. lndien en voor zolang computerapparatuur
en -programmatuur hieraan niet voldoet, wordt de op Aanbieder rustende
verplichtiog tot bet verrichten van de overeengekomen transportvoorziening
opgescbort.
2. Afnemer stelt Aanbieder in de gelegenbeid te controleren of de in lid
1 van dit artikel bedoelde normen in acht worden genomen. Indien deze
controle leidt tot de vaststelling dat Afoemer niet (langer) aan deze normen
voldoet dan zal op kosten van de Afnemer de acceptatietest en eventueel
een tweede acceptatietest, overeenkomstig de in artikel 3 aangegeven wijze
opnieuw worden uitgevoerd.
3. Indien de in bet vorige lid bedoelde tweede acceptatietest niet slaagt,
heeft Aaobieder bet recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst.

AANTEKENINGEN

1. Apparatuureisen
Hier wordt nog eens expliciet afgesproken dat de bij de afnemer ge'installeerde apparatuur en programmatuur aan bepaalde eisen moet voldoen. Deze
eisen moeten warden gespecificeerd en in een aparte bijlage warden vermeld. Wij kunnen bier gebruik maken van de acceptatietestprocedure in art.
3 van deze modelovereenkomst. Het spreekt vanzelf dat in dit geval de
kosten aan de kant van de afnemer warden gelegd.
Lid 2 van deze bepaling ,voorziet in een zeer beperkte gedoogplicht van
de afnemer om de aanbieder in staat te stellen de bij de afnemer opgestelde
apparatuur en programmatuur te controleren. Die apparatuur en programmatuur moeten namelijk op een goede manier aangesloten blijven op de
telecommunicatie transportvoorziening om een goede dienstverlening te garanderen.
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Art. 6. Verplichtingen van de Aanbieder
1. Aanbieder verklaart zich bereid de op enig tijdstip binnen de ondememing van Afnemer geldende gedragsregels voor niet-personeelsleden, door
haar medewerkers en/of voor haar werkzame derden in acht te (doen) nemen.
2. Alleen die personen die door Aanbieder zijn gemeld bij Afnemer hebben toegang tot de locatie van Afnemer. Afnemer is gerechtigd eeo ieder de
toegang te ontzeggen.
AANTEKENINGEN
1. Locatieverplichtingen
Dit artikel is vooral van belang voor grote organisaties waar veel derden over
de vloer komen. De twee leden van dit artikel stellen de afnemer in staat te
bepalen wie al dan niet toegang krijgt tot zijn locatie, terwijl tegelijkertijd
wordt vastgesteld aan welke gedragsregels die personen zich moeten houden.
Indien de afnemer wijzigingen in die gedragsregels voorstelt , dient hij de
aanbieder daarvan tijdig op de hoogte te stellen.
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Art. 7. Wijziging in transportvoorziening( en)
1. Aanbieder is gerecbtigd na schriftelijke aankondiging met in acbtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Afnemer
verschuldigd te zijn, tot bet aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen
in de krachtens artikel 1 lid 1 overeengekomen transportvoorziening(en)
voor wat betreft:
a. - toegangsprocedures;
- procedures betrekking bebbende op operationele regels;
- beveiligingseisen,
b. - bet wijzigen van de locatie en bet type van bet systeem van Aanbieder,
apparatuur, faciliteiten en computerprogrammatuur van belang voor
bet leveren van de telecommunicatie transportvoorziening.
2. Indien de door Aanbieder aangebracbte veranderingen zoals bedoeld
in lid 1 van dit artikel daartoe aanleiding geven, zal door Aanbieder kosteloos
de acceptatietest zoals bedoeld in artikel 3 opnieuw worden uitgevoerd,
waarbij betgeen daar is bepaald van overeenkomstige toepassing zal zijn.
3. Indien de door Aanbieder aangebracbte veranderingen zoals bedoeld
in lid 1 van dit artikel tegen de gerechtvaardigde belangen ingaan van de
Afnemer zal Aanbieder alles wat redelijkerwijze van hem kan worden verwacbt in bet werk stellen om de scbade welke door de wijzigingen worden
veroorzaakt voor Afnemer te beperken.
4. Indien de wijzigingen naar bet oordeel van Afnemer een dermate grote
verandering tot gevolg beeft op de werkwijze van zijn ondememing en/of de
functionaliteit van de transportvoorziening, beeft bij bet recbt zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en recbterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.

AANTEKENINGEN
1. Toegang en Bebeer
Het spreekt vanzelf dat een aanbieder van telecommunicatie transportvoorzieningen wijzigingen moet kunnen aanbrengen naar aanleiding van suggesties voor verbeteringen of klachten over de gecontracteerde dienst. Dat hoort
tot de normale beheerstaak van de aanbieder. Daarenboven is het noodzakelijk om wijzigingen in de transportvoorziening te kunnen aanbrengen die
betrekking hebben op een verbeterde toegangsbeveiliging. Ook kan aanpassing van operationele eisen tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de performanAutomatisering:;contracten - Suppl. 3 (mei 1992)
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ce van het transportsysteem verbetert. Kortom, veel aanpassingen kunnen
voor een betere dienstverlening aan de afnemer zorgen. Macht de afnemer
de mening toegedaan zijn dat door de voorgestelde aanpassingen de functionaliteit van de transportvoorziening niet meer dezelfde is als die van voor de
wijzigingen, dan geeft het vierde lid van dit artikel de mogelijkheid het contract te beeindigen.

2. Kostenverdeling

Lid 3 van dit artikel ziet toe op een tegemoetkoming in de kosten van de
afnemer indien de aanbieder de dienstverlening wenst te wijzigen. Een aantal
voorbeelden kunnen dit verduidelijken.
1. Indien op basis van technische ontwikkelingen de transportvoorziening( en) softwarematig beveiligd kunnen worden dan zal de aanbieder deze
verbetering voor zijn rekening kunnen nemen en zorgdragen voor aanpassing
van de software van de afnemer.
2. Als tweede voorbeeld kan genoemd worden de omstandigheid dat de
door een afnemer gebruikte apparatuur en programmatuur niet op basis van
de (voorgeschreven) specificaties en afgesproken functionaliteit is geleverd.
In dat geval is het niet redelijk bet niet functioneren van de transportvoorziening af te wentelen op de aanbieder.
De afnemer moet zelf met de leverancier van de apparatuur en programmatuur een oplossing vinden. Dit geldt niet in het geval de aanbieder voor
de levering apparatuur en programmatuur heeft gezorgd.
Indien blijkt dat de specificaties van de aanbieder niet juist zijn dan dient
de aanbieder de kosten van aanpassing voor zijn rekening te nemen.
3. Het derde voorbeeld heeft betrekking op andere wijzigingen dan de
beveiligingseisen. Partijen kunnen overeenkomen dat daaruit voortvloeiende
kosten naar evenredigheid kunnen warden verdeeld of juist helemaal ten
laste van een van beide partijen kunnen warden gebracht.

3. Locatieverplaatsing

In lid 1 van dit artikel wordt het de aanbieder mogelijk gemaakt het systeem
dat hij gebruikt voor het leveren van de transportvoorziening naar een andere locatie te verplaatsen.
Als er afstandsafhankelijke tarieven of prijzen zijn overeengekomen tussen
partijen, is het verstandig in bijlage 2 hierover een aparte regeling te treffen.
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Art. 8. Betaling en facturering
1. De door Afnemer uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde
vergoedingen dienen door Afnemer maandelijks over de voorafgaande kalendennaand te worden betaald.
2. Voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode of niet over een volledige kalendermaand
verschuldigd zijn, wm;dt per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening
gebracht.
3. Aanbieder zal de door Afnemer verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen
een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag dat de factuur aan Afnemer
is verzonden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Aanbieder is ontvangen.
4. Indien Afnemer meent dat het in rekening gebrachte factuurbedrag
onjuist is dan zal Afnemer de bezwaren voor de vervaldag van de factuur
schriftelijk aan Aanbieder kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar
zal Aanbieder een onderzoek instellen naar de juistheid van bet factuurbedrag.
S. Indien Afnemer in overeenstemming met bet bepaalde in lid 4 van dit
artikel zijn bezwaren tegen bet factuurbedrag scbriftelijk kenbaar heeft gemaakt, is Afnemer gerecbtigd de betaling op te scborten met dien verstande
dat in dat geval betaling zal plaatsvinden voor of op de vervaldag van een
bedrag dat overeenkomt met bet gemiddelde maandbedrag zoals verscbuldigd over de laatste twaalf maanden.
6. Indien na bet door Aanbieder ingestelde onderzoek blijkt dat de bezwaren ongegrond zijn dan dient Afnemer bet resterende bedrag binnen een
termijn van vijf werkdagen te voldoen.
7. Indien bij berbaling bezwaren door Afnemer worden kenbaar gemaakt
en deze blijken ook bij herhaling ongegrond dan kan Aanbieder de te maken
onderzoekskosten bij Afnemer in rekening brengen.
8. lndien Afnemer niet binnen de bierboven genoemde termijnen beeft
betaald is deze zonder nadere scbriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Aanbieder zal vanaf dat moment rente in rekening brengen met een percentage
dat gelijk is aan dat van de dan geldende wettelijke rente alsmede de op de
invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, geheel
ten laste van de Afnemer kunnen brengen.
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AANTEKENINGEN
1. Exteme Informatiediensten

Het verzorgen van een toegang via de transportvoorziening van de aanbieder
naar een externe (informatie )diensten-leverancier wordt door dit artikel niet
gedekt. Daarvoor moet de afnemer rechtstreeks aan de leverancier van die
dienst betalen.
Een voorbeeld ter verduidelijking: de aanbieder kan ten behoeve van de
afnemer zorgen voor het tot stand brengen van een (sterk beveiligde) verbinding met het betaalnetwerk van een bank of met een Quridische) databank.
Voor de toegang tot het netwerk van die bank of de databank zijn in de hier
geschetste situatie door de afnemer aparte contracten gesloten met de bank
of de houders van de databank.

2. Bezwaren

In art. 8, leden 4 t/m 7, is ernaar gestreefd een evenwicht te vinden tussen
het belang van de aanbieder die van de exploitatie van de telecommunicatie
transportvoorziening economisch afhankelijk is, en het belang van de afnemer die recht heeft op een correcte behandeling van zijn bezwaren tegen de
aan hem in rekening gebrachte kosten.
Het is ook alleszins redelijk om bij herhaaldelijk gebleken onjuiste bezwaren de aanbieder de mogelijkheid te geven de onderzoekskosten in rekening
te brengen bij de afnemer.
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Art. 9. Grensoverschrijdende telecommunicatie
transportvoorziening( en)
Indien door Aanbieder op verzoek van Afnemer ( een) transportvoorziening( en) beschikbaar word(en)t gesteld waarbij gegevens, persoonsgegevens,
informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen been worden
getransporteerd, vrijwaart Afnemer Aanbieder voor alle aansprakelijkheid,
kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze gegevens,
persoonsgegevens, infonnatie en/of computerprogramma's worden geexporteerd in strijd met de bepalingen in de In- en Uitvoerwet, bet geldende
Uitvoerbesluit Strategische Goederen en/of de Wet Persoonsregistraties.

AANTEKENINGEN
1. Inhoud van de gegevens
Eerder is reeds vermeld dat de aanbieder binnen bet raamwerk van deze
modelovereenkomst geen verantwoordelijkheid neemt c.q. kan nemen voor
de inhoud van de uitgewisselde gegevens. Zijn bedrijfsactiviteit is uitsluitend
zorg te dragen voor allerlei techniscbe voorzieningen voor de overdracbt
daarvan. Deze bepaling ziet erop toe dat bet in strijd bandelen met wettelijke
regelingen, voor zover deze betrekking bebben op de inboud van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling, niet aan de aanbieder kan worden toegerekend.
Deze verplichtingen gelden ook in bet geval van grensoverschrijding van
persoonsgegevens. Zie ook hetgeen wordt opgemerkt bij de aantekeningen
in Art. 11.
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Art. 10. Wederverkoop (-verhuur)
1. Het is Afnemer niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen in
Bijlage 1, om de door Aanbieder aangeboden telecommunicatie transportvoorziening(en) te wederverkopen en/of te wederverburen zonder voorafgaande scbriftelijke toestemming van Aanbieder. Toestemming zal door
Aanbieder in elk geval niet worden geweigerd voor de in lid 2 van dit artikel
bedoelde wederverkoop en/of -verbuur indien er voor Aanbieder geen nadeel is te verwacbten van de wederverkoop en/of -verbuur van een (of meerdere) transportvoorziening(en).
2. lndien Afnemer bet recbt beeft gekregen, zoals nader omscbreven in
Bijlage 1, als onderdeel van (een) door Aanbieder geleverde transportvoorziening(en) (een) derde(n) toe te laten tot deze transportvoorziening(en) dan
zal Afnemer Aanbieder vrijwaren voor alle aansprakelijkbeid, kosten of
scbade als gevolg van vorderingen van deze derde(n), die verband bouden
met bet gebruik van de transportvoorziening.

AANTEKENINGEN
1. Wederverkoop (-verbuur)
De traditionele telecommunicatie organisaties (PTT's) hebben altijd wederverkoop dan wel -verhuur van de voor hen gereserveerde diensten weten te
voorkomen. Zij werden daarin gesteund door wet- en regelgeving. Sinds in
de meeste ge'industrialiseerde landen de nationale PTT's geprivatiseerd zijn
en op grond van EG-richtlijnen de meeste diensten geliberaliseerd zijn, valt
een kentering op dit verbod van wederverkoop (-verhuur) waar te nemen.
Zo kunnen in het kader van electronic-mail voorzieningen derden (incidenteel) toegang tot een bepaalde transportvoorziening krijgen en in het kader
van bepaalde EDI toepassingen kan een afnemer de bevoegdheid krijgen
aan derden (incidenteel) toegang te verlenen tot de afgenomen transportvoorziening.
Op het verbod op wederverkoop in handen van de PTT's is altijd veel
kritiek geweest. Deze situatie verandert echter fundamenteel als het verbod
op wederverkoop (c.q. verhuur) per 1-1-1993 niet meer door de PTT kan
worden opgelegd en derden toegelaten kunnen worden tot een telecommunicatie transportvoorziening. Teneinde de· levering van geavanceerde telecommunicatie transportvoorzieningen te stimuleren is in dit modelcontract gekozen voor de mogelijkheid dat een aanbieder een restrictie voor de wederverE.3.1- 32
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koop van zijn dienst inbouwt door middel van een toestemmingsvereiste van
zijn kant. Dit moet voorkomen dat een afnemer door zelfstandig derden toe
te laten tot de transportvoorzieningen van de aanbieder de vruchten plukt
van de bedrijfsactiviteiten van de aanbieder.
De concurrentiepositie van de specifieke aanbieder zou daarmee ernstig
kunnen worden geschaad. De aanbieder die gebruik maakt van deze clausule
dient zich echter wel te realiseren dat deze bepaling op gespannen voet kan
komen te staan met het mededingingsrecht, indien hij zelf een machtspositie
heeft op de relevante markt van transportvoorzieningen. Als die markt
werkelijk open is bestaat tegen het opnemen van dit verbod van wederverkoop (-verhuur) echter geen bezwaar omdat de afnemer zich gemakkelijk
tot een andere aanbieder kan wenden. Dit wordt versterkt door de flexibele
opzeggingsmogelijkheden in het contract.
In sommige gevallen is het overigens denkbaar, dat een aanbieder juist
wederverkoop c.q. -verhuur uit concurrentieoverwegingen wil stimuleren. In
dit kader moet men denken aan op het grote publiek gerichte transportvoorzieningen. In dat geval is het verstandig duidelijke bepalingen in de overeenkomst op te nemen over de precieze inhoud van de weder te verkopen
transportvoorziening en onder welke voorwaarden die aan derden beschikbaar kunnen worden gesteld.
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Art. 11. Geheimhouding
1. Partijen waarborgen de geheimhouding van gegevens ten opzichte van
elkaar ten behoeve van de verleende respectievelijk aangeboden transportvoorziening(en) en staan ten deze in voor de werknemers van partijen, die
toegang (kunnen en/of moeten) krijgen tot gegevens, informatie en/of computerprogramma's die voor de correcte uitvoering van deze transportvoorziening(en) nodig zijn.
2. Partijen zijn verplicht in de arbeidsvoorwaarden voor bun personeel
bepalingen op te nemen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
partijen in relatie tot de geleverde transportvoorziening(en), inclusief bet
geheimhouden van infonnatie over het telecommunicatieverkeer. Voor
zover derden betrokken zijn bij de dienstverlening in bet kader van deze
overeenkomst, dienen partijen te garanderen dat ten aanzien van die derden
en bun personeel overeenkomstige bepalingen worden gesteld.
3. Afnemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de bescberming van
persoonsgegevens die door Aanbieder op zijn apparatuur en met behulp van
zijn programma's worden verwerkt en/of bewerkt ten behoeve van Afnemer,
tenzij de openbaannaking te wijten is aan een bandelen of nalaten van Aanbieder, zijn werknemers en/of door hem ingehuurde derden.
4. Afnemer vrijwaart Aanbieder voor aansprakelijkheid als bedoeld in lid
3 van dit artikel wegens onrechtmatige openbaarmaking van persoonsgegevens in bet geval dat Aanbieder in recbte wordt aangesproken op grond van
een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
5. Met uitzondering van bet in de vorige leden van dit artikel gestelde is
Aanbieder verantwoordelijk voor de beschenning van persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor bet correct uitvoeren van de overeengekomen transportvoorziening( en) en hij zal Afnemer vrijwaren voor enige aansprakelijkheid in bet geval dat Afnemer in recbte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

AANTEKENINGEN
1. Noodzaak van operationele toegang
In het kader van de uitvoering van de dienstverlening moet een beheerder
van een telecommunicatie transportvoorziening in staat zijn toegang te verkrijgen tot bepaalde computerbestanden van de afnemer. Dit geldt met name
voor die bestanden waarmee een dergelijke uitvoering van de beschikbaar
E.3 .1 - 34
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gestelde elektronische transportvoorzieningen kan worden verzorgd. Als de
aanbieder een computerbestand met een persoonsregistratie benadert en muteert in het kader van de gecontracteerde transportvoorziening, dan is hij
aansprakelijk voor het geval hij in zijn verantwoordelijkheden te kort schiet.
Dit risico behoort niet te worden afgewenteld op de afnemer.
De aanbieder is immers 'bewerker van de persoonsgegevens' in de zin van
de Wet Persoonregistraties (WPR).
Daarnaast kan er ook sprake zijn van bij de aanbieder (opgeslagen) persoonsgegevens ten behoeve van de facturering van de transportvoorziening.
Ook in dit geval is de aanbieder als houder van die verzameling persoonsgegevens verantwoordelijk.
Lid 1 spreekt van 'correcte uitvoering van deze transportvoorziening' om
aan te geven dat slechts toestemming wordt gegeven tot inzage door werknemers van beide partijen in die bestanden, die voor de juiste uitvoering van
de dienstverlening nodig is. Dezelfde toetsing van correcte uitvoering van de
dienstverlening komt nogmaals in lid 5 voor.
Een intelligente faxservice bijvoorbeeld, waarbij de aanbieder zorg draagt
voor de verzending naar 1000 adressen, kan ertoe leiden dat een persoonsregistratie wordt opgebouwd. Namen, (elektronische) adressen en separate
bedrijfs- dan wel persoonsgegevens zullen ten behoeve van deze faxservice
in een database moeten warden opgenomen teneinde deze voorziening mogelijk te maken.

2. Geheimhouding
De bepalingen in dit artikel lijken sterk op bet gestelde in paragraaf 3 van
bet Besluit Algemene Richtlijnen Telecommunicatie (BART, Stb. 1988,
520). De tekst in deze overeenkomst streeft echter, in tegenstelling tot de
bepalingen in het BART, een sterkere verplichting na. In het BART wordt
gesproken van 'draagt zorg voor'. In deze overeenkomst wordt gesproken
van een garantie. Deze garantieverplichting wordt opgenomen omdat bij een
telecommunicatie transportvoorziening verder gaande waarborgen moeten
warden verstrekt dan PTT Telecom in het kader van de concessie en de
gereserveerde diensten te verrichten activiteiten aanvaardt. Partijen kunnen
ervoor kiezen deze geheimhouding minder stringent te regelen door 'slechts'
een zorgplicht op te nemen. Dit heeft echter consequenties voor de aanvaarding van de aansprakelijkheidsregeling, zoals bepaald in art. 17.
3. EG Richtlijnen met betrekking tot privacy
Het bepaalde in lid 4 van dit artikel is opgenomen omdat de aanbieder niet
kan beoordelen of een afnemer persoonsgegevens verwerkt die hij op onrechtmatige wijze heeft verkregen.
Automatiseringsrontracten - Suppl. 3 (mei 1992)
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In dit kader moet aan de Ontwerp Algemene Privacy Richtlijn (SYN 287)
en de Ontwerp ISDN Richtlijn van de EG (SYN 288) gedacht warden, waarin een zware verantwoordelijkheid voor telecommunicatie dienstenaanbieders is opgenomen ingeval er inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke
levenssfeer van derden. Zie ook art. 12 en de begeleidende aantekeningen.
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E.3.1 - Art. 12

Art. 12. Beveiliging
1. Aanbieder garandeert Afnemer een naar de stand der techniek voldoende fysieke beveiliging van de door Aanbieder gebruikte apparatuur,
opgeslagen computerprogramma's en ·bestanden in het kader van de in deze
overeenkomst overeengekomen transportvoorziening(en).
2. Aanbieder garandeert Afnemer een naar de stand van de techniek zo
goed mogelijke en voldoende logische beveiliging van de ten behoeve van
Afnemer opgeslagen computerprogramma's en -bestanden tegen onrechtmatige toegang door derden.
3. Het bepaalde in artikel 11 van deze overeenkomst, alsmede bet bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing indien de daar
genoemde gegevens buiten toedoen van Aanbieder beschikbaar zijn gekomen aan niet bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden.

AANTEKENINGEN
1. Fysieke beveiliging
Het opnemen van deze bepaling is noodzakelijk om de in art. 11 gegarandeerde gebeimbouding ook werkelijk te kunnen waarmaken. Een voorwaarde daartoe is dat de apparatuur en de opgeslagen computerprogramma's en
-bestanden in elk geval voldoende fysiek beveiligd zijn, op zijn minst acbter
slot en grendel.

2. Wetsvoorstel Computercriminaliteit
De in bet tweede lid opgenomen verplicbting geeft aan dat een aan de tijd
aangepaste toegangsprocedure tevens noodzakelijk is om de gebeimbouding
te garanderen. De bepaling is ecbter niet alleen om die reden zinnig. In het
Wetsvoorstel Computercriminaliteit wordt het toegang verkrijgen tot een
computersysteem van een derde pas dan strafbaar geacbt indien de bebeerder van bet betreffende 'geautomatiseerd werk', zoals de terminologie in bet
wetsontwerp luidt, afdoende beveiligingsmaatregelen beeft genomen. Dit
beeft tot gevolg dat bij bet ontbreken van voldoende beveiligingsmaatregelen
en -procedures geen sprake is van een strafbaar delict. Het nemen van onvoldoende beveiligingsmaatregelen kan wel civielrechtelijke aansprakelijkbeid
opleveren.
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3. Wet Persoonsregistraties

Art. 8 van de WPR kent de verplichting tot beveiliging voor de houder en
bewerker van een persoonsregistratie. Deze zijn verplicht 'zorg te dragen
voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter
beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking'. Deze
bepaling alsmede die in art. 11 van deze overeenkomst benadrukken het
belang van beveiliging en geheimhouding bij het transport van gegevens.
Voor het uitvoeren van de overeengekomen transportvoorziening beschikt
de aanbieder over gegevens van personen met daarbij behorende adressen
enz. Te transporteren gegevens kennen immers een verzender en een ontvanger om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De aanbieder beschikt dan
ook over een persoonsregistratie in de zin van de WPR. De bepalingen in
art. 11 zien met name toe op die registraties van personen die noodzakelijk
zijn om de contractuele transportvoorziening(en) uit te kunnen uitvoeren.
Er zijn situaties denkbaar waarbij het aan te raden is een soortgelijke
verplichting als in art. 11 lid 3 op te nemen voor de afnemer. De afnemer
kan immers in principe houder zijn van een persoonsregistratie, die door de
aanbieder wordt getransporteerd. Voor dit type persoonsregistratie geeft de
aanbieder geen beveiligings- respectievelijk geheimhoudingsgaranties, omdat
deze in de risicosfeer liggen van de afnemer.
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E.3.1 - Art. 13

Art. 13. Back-up procedures
1. Tenzij anders is overeengekomen, is Afnemer zelf verantwoordelijk
voor bet tijdig maken van back-ups van de bij Aanbieder opgeslagen computerprogramma's en -bestanden. Aanbieder zal de procedures die nodig zijn
voor de beveiliging van deze computerprogramma's en -bestanden en voor
het maken van back~ups aan Afnemer ter beschikking stellen.

AANTEKENINGEN
1. Back-up procedures
Uitgangspunt in dit contract is dat de afnemer een grote eigen verantwoordelijkheid kent voor wat bet gebruik maken van bepaalde telecommunicatie
transportvoorziening(en) betreft. Nu hij juist deze activiteiten door een ander wil laten uitvoeren, is het niet ondenkbaar dat hij binnen bet raamwerk
van de overeenkomst bet maken van back-ups door de aanbieder laat verzorgen. In dat geval moet dit artikel anders worden geredigeerd.

2. Store and Forward
'Store and Forward' is een technische toepassing die een aanbieder als dienst
binnen de door hem te leveren transportvoorziening aan een afnemer kan
aanbieden. Het laat zich als volgt uitleggen: de gegevens worden nadat zij
door de afnemer worden aangeboden eerst door de aanbieder opgeslagen
(stored) en pas verder getransporteerd door de aanbieder naar de opgegeven
bestemmingen op bet goedkoopste tariefmoment (forwarded). Indien de
aanbieder als leverancier van een Store and Forward-dienst optreedt moet
hij zelf zorgdragen voor bet maken van back-ups van de aan hem aangeboden
gegevens. Wanneer deze voorziening door een aanbieder ter beschikking
wordt gesteld aan afnemers, moeten er extra bepalingen in de overeenkomst
worden opgenomen. Die bepalingen moeten op bun beurt naar de bijlage 1
en 2 verwijzen.
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Art. 14. Storingsonderhoud en preventief onderhoud
1. Een storing in de verzorging van de transportvoorziening(en) wordt zo
spoedig mogelijk door Aanbieder opgebeven.
2. De kosten voor bet opbeffen van de storing komen voor rekening van
Afnemer indien blijkt dat de oorzaak van de storing bet gevolg is van zijn
onoordeelkundig gebruik van de transportvoorziening(en) dan wel te wijten
is aan zijn bandelen of nalaten in strijd met deze overeenkomst.
3. Aanbieder stelt Afnemer ten minste drie werkdagen van te voren op
de boogte van voorgenomen preventief onderboud aan de transportvoorziening( en), indien dit onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot bet
verkrijgen van toegang tot de transportvoorziening(en) dan wel een niet-bescbikbaar zijn van de transportvoorziening(en). In dat geval zal preventief
onderboud plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 our. Overig preventief onderboud zal plaatsvinden gedurende nonnale kantooruren.
AANTEKENINGEN
1. Opbeffen storingen

Het spreekt vanzelf dat storingen zo snel mogelijk moeten worden verholpen. Bij transportvoorzieningen houdt de termijn eerder enkele minuten dan
enkele uren in. De afnemer dient zelf de kosten te dragen voor het opheffen
van een storing indien de storing door hem is veroorzaakt. Als de afnemer
voor zijn bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van de transportvoorziening is
het raadzaam in een aparte bijlage de storingsklassen, de termijnen waarbinnen die worden opgelost en de mate van de deskundigheid van de onderhoudstechnici op te nemen. Zie bijvoorbeeld Bijlage 2 opgenomen onder
Hoofdstuk E.2. Onderhoudsovereenkomsten.
2. Preventief onderhoud
Er kunnen ook andere tijden voor preventief onderhoud worden overeengekomen. Deze moeten dan wel in samenhang met de bepalingen over de
beschikbaarheid, overmacht en aansprakelijkheid in de art. 15, 16 en 17
worden beoordeeld. Voor wat betreft de duur van het noodzakelijk preventieve onderhoud kan een beperking worden afgesproken. Partijen kunnen
bijvoorbeeld overeenkomen dat preventief onderhoud nooit !anger dan 60
minuten mag bedragen of dat de toegang tot de transportvoorziening(en)
binnen 60 minuten weer mogelijk moet zijn.
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Art. 15. Beschikbaarheidspercentages en betrouwbaarheid
1. Aanbieder garandeert een beschikbaarheidspercentage van de overeengekomen transportvoorziening(en) van 99% tussen 06.00 en 24.00 our; gedurende de overige uren geldt een beschikbaarheidspercentage van 97%. Deze
percentages worden bepaald volgens de in Bijlage 3 opgenomen berekening
en worden gemeten over een kalendermaand. De tijd voor bet preventief
onderhoud is hierin niet begrepen.
2. Indien Aanbieder als gevolg van een aan hem toe te rekenen omstandigheid niet in staat is aan de onder lid 1 van dit artikel gegeven garantie te
voldoen, heeft Afnemer recht op restitutie van 3% van bet factuurbedrag
van de desbetreffende kalendermaand voor iedere 1 % afwijking naar omlaag
van bet gegarandeerde beschikbaarheidspercentage.
3. Aanbieder garandeert een betrouwbaarheid volgens de berekening zoals opgenomen in Bijlage 3.
4. lndien Aanbieder als gevolg van een aan hem toe te rekenen omstandigheid niet in staat is aan de onder lid 3 van dit artikel opgenomen garantie te
voldoen heeft de Afnemer recht op restitutie van bet dubbele van bet tarief
dat de betreffende uitwisseling van gegevens en/of informatie heeft gekost
alsmede bet recht op kosteloos hertransport van de betreffende gegevens
en/of informatie totdat de in Bijlage 3 gegarandeerde betrouwbaarheid wordt
gehaald.

AANTEKENINGEN
1. Beschikbaarheid en onderhoud
Het is in het belang van beide partijen om goede en gedetailleerde afspraken
te maken over beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening.
Zie voor de inhoud hiervan de voorwaarden in Bijlage 3. Mede omdat de
afhankelijkheid van goed functionerende en immer toegankelijke telecommunicatie transportvoorzieningen met grote sprongen toeneemt, stellen afnemers hoge beschikbaarheidspercentages als eis.
Wellicht zijn die voor bepaalde toepassingen zelfs nog te laag als men zich
realiseert, dat het SWIFr (intemationale bancaire) netwerk een percentage
van (vrijwel) 100% garandeert. De hier gehanteerde boete op het niet halen
van de beschikbaarheidspercentages is eenvoudig te verzwaren door de percentages te veranderen.
In dit verband dient er nogmaals op gewezen te worden dat rekening moet
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worden gehouden met de tijdsduur waarbinnen het preventieve onderhoud
gerealiseerd moet worden omdat die buiten de meting van de beschikbaarheidspercentages wordt gehouden.
Misschien zijn ze voor bepaalde toepassingen zelfs nog te laag, denk aan
het SWIFf (intemationale bancaire) netwerk waar de percentages (vrijwel)
100% moeten zijn. De 'straf die er staat op het niet halen van de beschikbaarheidspercentages is wellicht niet zwaar genoeg, maar die is simpel te
verzwaren door de percentages te veranderen.
Tevens dient er rekening gehouden te worden met een duidelijke afspraak
over de tijdsduur waarbinnen het preventieve onderhoud dient te worden
gerealiseerd. Let ook op hetgeen in aantekening 1 en 2 bij art. 14 hierover
werd opgemerkt.

2. Overmacht

In de leden 2 en 4 is een verwijzing naar overmacht opgenomen (art. 16).
Deze verwijzing kan natuurlijk uit de bepaling worden verwijderd. Dit zou
bijvoorbeeld gedaan kunnen worden wanneer de door de Aanbieder geboden transportvoorziening een verrichting inhoudt die nauwelijks te onderscheiden valt van de dienstverrichtingen door PTT Telecom, en er met de
Afnemer(s) in de bijlagen is afgesproken dat een bepaalde Klasse (zie Bijlage
1 en 2) van dienstverlening plaatsvindt. Meestal echter zal een Afnemer juist
een contract aangaan met de bedoeling om meer garanties op beschikbaarheid en betrouwbaarheid te verkrijgen dan door anderen wordt aangeboden.
Wanneer nu de 'onderste' dienstverrichter (de laatste in de keten) 'fouten'
maakt dan wordt met de hierboven geformuleerde bepaling voorkomen dat
deze zonder meer wordt afgewenteld ('doorgegeven') aan de Afnemer(s).
Partijen kunnen natuurlijk besluiten deze bepaling minder streng te maken.

3. Betrouwbaarheid

De leden 3 en 4 van art. 15 geven aan en verplichten de Aanbieder werkelijk
een bepaalde kwaliteit te leveren. Waarbij de boete op bet niet voldoen aan
de betrouwbaarheidseis zodanig is dat er een druk vanuit gaat om de gegarandeerde betrouwbaarheid niet alleen in woord maar ook in daad te leveren. In de Bijlage 1 wordt naast de benoeming van de overeengekomen
transportvoorzieningen een onderverdeling in Klassen gemaakt, zoals het
nagestreefde beveiligingsniveau. Het is denkbaar dat de betrouwbaarheid
van bepaalde gegevensuitwisselingen niet zo hoog hoeft te zijn als bijvoorbeeld 1 op de lOE-11 (zie voor verklaring Bijlage 3). Per geidentificeerde
transportvoorziening in Bijlage 1 kunnen Aanbieder en Afnemer eventueel
ook Klassen opnemen met een bepaalde Bit Error Rate (BER).
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E.3.1 - Art. 16

Art. 16. Overmacht
1. In geval van overmacbt wordt nakoming van de nit de overeenkomst
voortvloeiende verplicbtingen door de desbetreffende partij gebeel of gedeeltelijk opgescbort voor de dour van de overmacbt, zonder dat partijen over
en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gebouden.
2. Van een geval van overmacbt zal, onder overlegging van de nodige
bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij melding worden gemaakt.
3. Onder overmacbt worden niet gerekend: ziekte van personeel, stakingen, bet niet nakomen van verplichtingen door onderaannemers, bet ontstaan van gebreken in de opbouw en routering, respectievelijk bet transport
van de gegevens als gevolg van storingen in de telecommunicatie infrastructuur als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen.

AANTEKENINGEN
1. Storingen in de openbare telecommunicatie infrastructuur
De in lid 3 genoemde situaties die van overmacht zijn uitgesloten spreken
voor zich, met uitzondering van de laatste.
Deze bepaling kan door een aanbieder worden opgenomen uit concurrentie-overwegingen. De aanbieder onderscheidt zich op grond van zijn deskundigheid en specialisatie ten opzichte van andere aanbieders en PTT Telecom.
Als de aanbieder bij een gebrek, fout of storing in de PTT infrastructuur zich
onmiddellijk achter de PTT verschuilt heeft hij bij het aanbieden van zijn
transportvoorzieningen in concurrentie met PTT nauwelijks toegevoegde
waarde. Juist het garanderen van een verbindingsopbouw, het correct routeren van de gegevens, het standaard ter beschikking hebben of stellen van
alternatieven voor de verbindingsopbouw, het nemen van bepaalde op maat
gesneden beveiligingsprocedures, enz. geven de aanbieder de mogelijkheid
zich te onderscheiden van de concurrentie. Orn een extreme situatie te noemen: het is denkbaar dat de totale telecommunicatie infrastructuur van de
PTT 'uit de lucht' gaat, bijvoorbeeld als gevolg van kemexplosie. Tegen dit
soort extreme situaties kan men zich niet wapenen, maar tegen een minder
verstrekkende situatie, bijvoorbeeld het stuktrekken van een (PTT) kabel
op een bepaalde plaats in Nederland, zijn meer dan voldoende infrastructurele alternatieven voorhanden om de transportvoorzieningen (bijna) onmiddellijk op te vangen. Te denken valt aan het opstralen van de gegevens naar
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een satelliet of het routeren van de gegevens over een aards radionetwerk,
enz.
Een afnemer doet er verstandig aan een aanbieder te zoeken die over
voldoende deskundigheid beschikt om dit soort alternatieve transportvoorzieningen te verzorgen en voortdurend de technische ontwikkelingen op de
voet te volgen teneinde de afnemer zo goed mogelijk te bedienen. Orn deze
reden worden in art. 16 lid 3 storingen in de PTT infrastructuur uitdrukkelijk
van overmacht uitgesloten. Zie echter ook de aantekeningen onder 2 bij art.
15.
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E.3.1 - Art. 17

Art. 17. Aansprakelijkheid

1. Aanbieder is ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst aansprakelijk voor schade aan zaken van de Afnemer indien de schade is te
wijten aan de schuld van Aanbieder dan wel van derden die door Aanbieder
zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van
deze overeenkomst. De schade zal door Aanbieder worden vergoed tot een
maximum van f1 OOO OOO per gebeurtenis.
2. Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen in deze overeenkomst.
3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg
van de inhoud van, via de door Aanbieder aangeboden transportvoorziening( en), door derden aan Afnemer verstrekte gegevens of informatie.
4. Partijen zijn jegens elkaar in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Aanbieder is aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onzorgvuldig beheer of verwerking van gegevens, die van belang zijn voor bet
functioneren van de geleverde transportvoorziening(en), dan wel voor fouten
in de administratieve verrichtingen die samenhangen met die gegevens.
6. Aanbieder vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden ter zake
van schade die op enigerlei wijze mochten ontstaan door gestelde inbreuken
op enig recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de zaken die
aan Aanbieder toebehoren en/of waarvan Aanbieder zich bedient.
7. De aansprakelijkheid bij een schade als bedoeld in artikel 11 lid 4 en
lid 5 wordt beperkt tot een bedrag van f5 OOO per benadeelde met een maximum van f2 OOO OOO per gebeurtenis.

AANTEKENINGEN
1. Zaakschade
In lid 1 van dit artikel wordt slechts aansprakelijkheid voor schade aan zaken
door de aanbieder aanvaard. Per gebeurtenis wordt de vergoeding gelimiteerd tot een bedrag van 1 miljoen gulden.
Indien partijen echter van mening zijn dat deze limiet te laag is kan bet
gewenst zijn de limiet te verhogen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het geval
dat de mainframe van de aanbieder, die gekoppeld is aan de transportvoorAutomatiseringscontractcn - Suppl. 3 (mei 1992)
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ziening, door toedoen van de afnemer moet worden vergoed. Bij de bepaling
van die limieten kunnen partijen steun vinden in de hoogte van de door de
aanbieder afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Gevolgschade
Aangezien het vrijwel onmogelijk is precies vast te stellen welke scbade het
gevolg is (of kan zijn) van bet niet of niet goed functioneren van de geleverde
transportvoorziening en ook de hoogte van gevolgschade enorme proporties
kan aannemen, wordt aansprakelijkheid voor deze scbade in deze modelovereenkomst volledig uitgesloten. Een aanbieder kan echter op grond van
concurrentie overwegingen besluiten een gedeeltelijke schadevergoeding
voor gevolgschade uit te keren in de vorm van een gelimiteerd bedrag per
gebeurtenis, zoals in lid 7 van dit artikel wordt gestipuleerd.
Het behoeft geen betoog dat de aanbieder dit risico alleen op zich neemt
voor zover hij dit kan onderbrengen bij een verzekeringsmaatscbappij.
3. Geen aansprakelijkheid voor inhoud
De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die als gevolg
van een bepaalde inhoud van gegevens ontstaat of kan ontstaan. lndien een
aanbieder een bepaalde Bit Error Rate (BER, zie bijlage 3) garandeert dan
is die aanbieder gehouden deze betrouwbaarheid, uitgedrukt in BER, ook
te leveren. Deze BER regardeert echter niet de inhoud van de uitgewisselde
gegevens, maar geeft uitsluitend een maat voor de betrouwbaarheid (foutkans) in de te transporteren gegevens en/of informatie. Voor deze betrouwbaarheid staat Aanbieder in. Zie verder art. 15 en Bijlage 3, maar ook bet
gestelde in de art. 12, 13, en 14.

4. Beberen administratieve gegevens
De bepaling onder lid 5 is opgenomen ter aanvulling van het gestelde in de
art. 11, 12, 13, 16 en 18.
5. Inbreuk persoonsgegevens
Als er sprake is van een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een of meer personen geeft bet gestelde in lid 7 van dit artikel een
limitering van het te vorderen scbadebedrag. De limitering is aan twee kanten begrensd. Enerzijds het per individu maximaal uit te keren bedrag, anderzijds de beperking van bet totaal uit te keren bedrag per gebeurtenis. Het
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ligt voor de hand om hogere bedragen af te spreken als de aanbieder uitsluitend persoonsgegevens transporteert ten behoeve van de afnemer. Bij de
redactie van deze bepaling is aansluiting gezocht bij de Wet op de telecommunicatievoorziening en de toepasselijke AMvB bij deze wet.
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Art. 18. Bewijs
1. Aanbieder zal gedurende een termijn van dertig dagen de door of aan
Afnemer via de door Aanbieder geboden transportvoorziening( en) ontvangen respectievelijk verstuurde gegevens en/of informatie volledig bewaren.
2. Aanbieder zal tevens een logboek bijhouden van alle door Afnemer
gelnitieerde gegevensuitwisseling( en) vanaf of naar zijn aansluiting. Dit logboek zal door Aanbieder zes maanden bewaard worden.
3. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde gegevens leveren volledig
bewijs op tussen Aanbieder en Afnemer van bet bestaan, de verzending en
in voorkomende gevallen de inhoud van de gegevens en/of informatie, een
en ander behoudens tegenbewijs.

AANTEKENINGEN
1. Termijnen
De in dit artikel opgenomen termijnen voor bewaring van de gegevensuitwisseling hebben geen relatie met bepaalde wettelijke verplichtingen die bestaan
met betrekking tot het bewaren van bepaalde stukken ten behoeve van de
belastingen. Zij hebben slechts tot doel zowel de afnemer als de aanbieder
de gelegenheid te geven gedurende een bepaalde tijd terug te grijpen op de
verstuurde gegevens.
Het bericht met de volledige inhoud wordt een maand bewaard, zodat de
afnemer precies kan zien hoe de gegevens van en naar de aansluiting via de
transportvoorziening zijn aangeboden respectievelijk ontvangen. Afhankelijk van de branche waarin de afnemer opereert en eventueel ook bepaalde
wettelijke regelingen voor die branche kunnen partijen andere bewaartermijnen overeenkomen.

2. Inhoud
Met behulp van deze bepaling kan tevens warden vastgesteld of de aanbieder
de gegegevens correct heeft getransporteerd. Deze bepaling kan derhalve in
samenhang met het gestelde in de art. 8 en 13 en de bij deze artikelen
opgenomen aantekeningen warden bezien. Hoewel de bepaling niet als doel
heeft de aanbieder verantwoordelijk te stellen voor de juistheid van de inhoud van de getransporteerde gegevens tussen afnemers, kan zij als zodanig
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E.3.1- Art. 18

wel gebruikt worden. Via een verzoek van de afnemer aan de aanbieder kan
ondubbelzinnig worden vastgesteld op welk moment welke gegevens, van
welke aansluiting naar welke afnemer zijn getransporteerd. Onder omstandigheden kan het voorkomen dat tussen verschillende afnemers verschil van
mening bestaat over de precieze inhoud van een bepaalde gegevensuitwisseling. Het logboek van de aanbieder kan terzake de oplossing bieden.
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Art. 19. Belasting en accijnzen
1. Afnemer is verplicht tot het betalen van alle belastingen en accijnzen
die voortvloeien uit bet gebruik van de transportvoorziening(en) en zal desgevraagd ten behoeve van de Aanbieder een verklaring afgeven dat zulks is
geschied.

Art. 20. Geschillenregeling
1. Geschillen tussen partijen zullen, indien na overleg geen minnelijke
oplossing wordt bereikt, worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rech·
ter in Nederland. Een geschil bestaat indien een der partijen zulks schriftelijk
aan de andere partij meldt.
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Art. 21. Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien de inhoud van (een van) de Bijlagen in tegenspraak is met hetgeen in deze overeenkomst is vermeld, prevaleert het gestelde in de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Wijzigingen in deze overeenkomst dan wel wijzigingen in de Bijlagen
ervan zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of
hun rechtsgeldigheid hebben verloren, zullen de overige bepalingen van deze
overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen
die nietig zijn of hun rechtsgeldigheid verliezen in overleg met elkaar treden
teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er
naar zullen streven dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel in
stand blijft.

AANTEKENINGEN
1. Toekomstig recht
Juist vanwege de enorme verscbuivingen in de regelgeving die worden veroorzaakt door een steeds toenemende invloed vanuit de EG, is bet niet uit
te sluiten dat bepalingen in deze overeenkomst niet streng genoeg zijn dan
wel juist te streng blijken te zijn.
Gelet op allerlei nog te verwacbten maatregelen op bet gebied van de
beveiliging van netwerken en de mogelijke gevolgen die deze maar ook andere maatregelen voor aanbieders en afnemers kunnen bebben, is een bepaling zoals onder lid 4 van dit artikel geen sinecure.
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Bijlagen

Bijlage 1. Specificatie van telecommunicatie
transportvoorzieningen
Naam transportvoorziening:
Functionaliteit:
(In deze bijlage warden de verschillende telecommunicatie transportvoorzieningen van de Aanbieder zo veel mogelijk op basis van functionaliteit beschreven, niet op basis van de techniek. De technologische ontwikkelingen
gaan snel en als gevolg hiervan zou oak de beschrijving in de Bijlage
van bepaalde telecommunicatie transportvoorziening(en) snel kunnen verouderen, dat allerlei interpretatiekwesties tot gevolg zou kunnen hebben tussen
partijen in geval van fouten en dergelijke.)
A. Beveiliging

Afhankelijk van een door Afnemer (iedere keer bij te versturen gegevens
en/of informatie) aan te geven prioriteit wordt hier een aantal veiligheidsklassen onderscheiden:
Klasse I

Klasse II

Klasse III

Gegevens en/of informatie die moeten voldoen aan deze beveiligingsklasse warden door of vanwege de Aanbieder versleuteld met de meest betrouwbare versleutelingstechniek
die commercieel verkrijgbaar is .
Gegevens en/of informatie die moeten voldoen aan deze beveiligingsklasse warden door of vanwege de Aanbieder versleuteld met een betrouwbare commercieel verkrijgbare
versleutelingstechniek .
Gegevens en/of informatie die moeten voldoen aan deze beveiligingsklasse warden beveiligd conform de wettelijke
eisen en de voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst door of vanwege de Aanbieder .

B. Routering

(De transportvoorziening Beveiliging zou in dit gedeelte, dat betrekking
heeft op de routering van de gegevens over de gecontracteerde transportA utomariserin gsco ntractcn - Suppl. 3 (mei 1992)
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voorziening, een klasse-onderscheid gemaakt kunnen worden. Dit onderscheid geeft aan hoe zwaar de garantie van een bepaalde (en dus verplichte)
routering weegt voor bepaalde gegevensuitwisselingen. De Afnemer bepaalt
de gewenste Klasse op het moment van versturen.)
C. Store & forward

(Deze transportvoorziening heeft betrekking op de mogelijkbeid om bepaalde gegevens pas dan te versturen als aan een of meer voorwaarden is voldaan. De hier bedoelde voorwaarden hebben bijvoorbeeld betrekking op het
beschikbaar zijn van een (de) goedkope (goedkoopste) verbinding of een
verbinding met een bepaalde betrouwbaarheid, enz.
Oak kan bier weer een klasse-onderscheid gemaakt warden. Dat kan gehanteerd warden om aan te geven hoe snel bepaalde gegevens dienen te
wa rden verstuurd naar de (een) geadresseerde(n) dan wel hoe zwaar de
garantie van een bepaalde routering weegt voor bepaalde als zodanig aangeduide gegevens. De door Afnemer gewenste Klasse van Store & forwarddienstverlening wordt bij het versturen van die gegevens aangegeven.)
D. Wederverkoop (-verhuur)

Het is de Afnemer niet (/we!) toegestaan capaciteit van de volgende en in
deze Bijlage nader afgesproken transportvoorziening( en) na deugdelijke
identificatie van de wederkoper (wederhuurder), te wederverkopen respectievelijk wederverhuren. In het geval deze wederverkoop dan wel -verhuur
door Aanbieder aan Afnemer wordt toegestaan vindt dit plaats onder de
voorwaarde dat door wederkoper dan wel -huurder alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zullen worden nageleefd.
Naam transportvoorziening
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Naam wederkoper (-huurder)

Identificatie
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Bijlage 2. Tarief- en Prijsafspraken
A. Installatie

Eenmalig is door de Afnemer een vergoeding van Hfl . ... , .. verschuldigd
voor het installeren van apparatuur en programmatuur om op efficiente wijze
gebruik te kunnen maken van de door de Aanbieder beschikbaar gestelde
telecommunicatie transportvoorziening.
B. Totstandbrenging Aansluiting

Eenmalig is door Afnemer aan Aanbieder een vergoeding van Hfl . ... verschuldigd voor het totstandbrengen van een aansluiting op de door de Aanbieder beschikbaar gestelde telecommunicatie transportvoorziening.
C. Totstandbrenging benoemde telecommunicatie
transportvoorziening: entreekosten

Eenmalig is door Afnemer aan Aanbieder een vergoeding, zoals hieronder
per telecommunicatie transportvoorziening gespecificeerd, verschuldigd voor
het intreden tot een hieronder genoemde telecommunicatie transportvoorziening.
Beveiliging

Klasse I
Klasse II
Klasse III

Hfl . .... ., ..
Hfl . .... ., ..
Hfl ..... ., ..

Store & forward

Klasse I
enz.

Hfl . ..... , ..

D. Tarieven/prijzen voor gebruik telecommunicatie
transportvoorziening
1. Tijdtarief

Door Afnemer is aan Aanbieder een vergoeding, zoals hieronder per telecommunicatie transportvoorziening gespecificeerd, verschuldigd voor het gebruik gedurende de genoemde tijdseenheid.
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Per 5 seconden:
tussen 07 .00 en 19 .00 uur:
Beveiliging

Klasse I
Klasse II
Klasse III

Store & forward

Klasse I
enz.

Hfl.

..... ,..
..... ,..

tussen 19.00 en 24.00 uur:
Beveiliging

Klasse I
Klasse II
Klasse III

Store & forward

Klasse I
enz.

..... ,..

tussen 24.00 en 07.00 uur:
Beveiliging

Store & forward

Klasse I
Klasse II
Klasse III
Klasse I
enz.

..... , ..
..... , ..

2. Volumetarief (alternatief)
Door Afnemer is aan Aanbieder een vergoeding, zoals hieronder per telecommunicatie transportvoorziening gespecificeerd, verschuldigd voor het gebruik.
Per 512 bytes:
tussen 07.00en19.00 uur:
Beveiliging

Klasse I
Klasse II
Klasse III

Store & forward

Klasse I
enz.
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tussen 19.00 en 24.00 uur:
Beveiliging

Klasse I
Klasse II
Klasse III

Store & forward

Klasse I
enz.

..... ,..

tussen 24.00 en 07.00 uur:
Beveiliging

Klasse I
Klasse II
Klasse III

Store & forward

Klasse I
enz.

... .. ,..

E. Heffingen
De in deze Bijlage genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen.
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Bijlage 3. Bepaling beschikbaarheid en betrouwbaarheid
Beschikbaarheid

Beschikbaarheid van de aangeboden transportvoorzieningen is een van de
meest belangrijke kwaliteits parameters voor de Afnemer(s). De beschikbaarheid is dat deel van de tijd, gedurende welke de afgesproken transportvoorziening geleverd wordt.
De beschikbaarheid van de aangeboden transportvoorziening wordt bepaald
door de volgende berekening:
beschikbaarheid

=

100% x {(P x T) - SOM ( niet beschikbaar)}
(
P x T)

waarbij:
p

aantal toegangspoorten in de aangeboden transportvoorziening.

T

tijdsinterval, gedurende welke de transportvoorziening beschikbaar zou moeten zijn.

SOM( niet-beschikbaar)

de tijd dat een toegangspoort niet beschikbaar
is, gesommeerd over het totaal aantal poorten.

Poort beschikbaarheid is de beschikbaarheid van een afzonderlijke interface ,
en wordt als volgt gedefinieerd:
Poort beschikbaarheid

100% x {totale tijd - tijd (niet-beschikbaar)}
totale tijd

= - -- - - - --

Bit Error Rate (BER)

De betrouwbaarheid van de transportvoorziening wordt uitgedrukt door de
bit foutverhouding. De volgende definitie wordt gehanteerd:
BER

(Som fout ontvangen bits per tijdseenheid)
(som totaal ontvangen bits)

= - - - - -- -- - - - - -

De bitfoutverhouding dient minder te zijn dan: 1 op lOE- 11 •
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Bijlage 4. Tijdschema
Leverdatum

../ ../ ..

Installatiedatum

.. / ../ ..

Datum acceptatietest

../ ../ ..

Datum acceptatie

.. / .. / ..
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Bijlage 5. Apparatuur en Programmatuur: Normen , Installatieen Acceptatietest
Omschrijving Apparatuur

Normen en eisen

Plaats van aflevering

Omschrijving Programmatuur

Normen en eisen

Plaats van aflevering

Omschrijving van apparatuur
en/of programmatuur
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Details van de gewenste
tests en prestatieniveau
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Checklist

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11 .

12.
13.
14.

Bestaat er behoefte aan het inhuren van een aanbieder om zorg te dragen voor de (of bepaalde) telecommunicatie transportvoorziening(en)
van het bedrijf?
Is nagedacht over het soort telecommunicatie transportvoorziening dat
zou kunnen warden uitbesteed aan een externe dienstenleverancier?
Is het alle bij de overeenkomst betrokkenen duidelijk wat het onderwerp
van de overeenkomst is?
Is het duidelijk dat de aanbieder binnen deze overeenkomst geen enkele
verantwoordelijkheid wil nemen voor de inhoud van de eventueel via
bepaalde telecommunicatie transportvoorziening( en) uitgewisselde gegevens?
Is er gekeken naar verschillende aanbieders van dit soort telecommunicatie transportvoorziening(en) op de markt?
Heeft op basis hiervan ook een prijs- respectievelijk tarievenvergelijking
plaatsgevonden?
Zijn er misschien in de buurt van het bedrijf meerdere bedrijven die dit
soort transportvoorzieningen op prijs zouden kunnen stellen, zodat naar
de aanbieder toe een sterkere onderhandelingspositie kan warden gecreeerd?
Indien voor de aansluiting op de transportvoorziening voor bepaalde
apparatuur dan wel software wordt gekozen, voldoen de functionele en
technische specificaties aan de gestelde eisen?
Is in de organisatie afgesproken welke personen (zowel bij de aanbieder
als afnemer) verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de (fysieke) beveiliging?
Is in de organisatie afgeproken welke personen (zowel bij de aanbieder
als afnemer) verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de (back-up)
procedures?
Is in de organisatie afgeproken welke personen (zowel bij de aanbieder
als afnemer) verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van
de wettelijke verplichtingen, met name in verband met de regels ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer?
Is over en weer afgesproken aan wie de factuur respectievelijk een klacht
over de transportvoorziening dient te warden gericht?
Zijn de afspraken over eventuele (toegestane dan wel verbod~n) wederverkoop van de telecommunicatie transportvoorziening(en) duidelijk?
Liggen de tijdstippen en limiteringen van het (eventueel preventieve)
onderhoud vast?
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15. Liggen de beschikbaarheidspercentages en de daarmee corresponderende uren vast?
16. Zijn de restitutiepercentages vastgesteld indien niet aan de gewenste
beschikbaarheidspercentages wordt voldaan?
17. Zijn de afspraken met betrekking tot de betrouwbaarheid en de bijbehorende Bit Error Rates, eventueel naar Klasse, bepaald?
18. Is bij de bewijsbepalingen vastgesteld hoe lang de termijn van bewaring
van bepaalde gegevens en het logboek zal zijn?
19. Hebben partijen er behoefte aan een met name genoemde Nederlandse
rechter aan te wijzen?
20. Zijn de overeengekomen telecommunicatie transportvoorziening(en)
duidelijk omschreven in de bijlage?
21. Is er overeenstemming over de classificering van de te versturen gegevens die in verband met de verschillende transportvoorzieningen moeten
worden benoemd?
22. Is er overeenstemming over de tijdseenheid en over de lengte van de te
versturen gegevens voorzover deze zal worden gebruikt als prijs- respectievelijk tariefeenheid?
23. Is er overeenstemming over de hoogte van de vergoedingen voor de
aansluiting, entree-, tijds- en lengte-eenheid?
24. Is er overeenstemming over de tijdstippen waaraan bepaalde prijs- en
tariefafspraken zijn gekoppeld?
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