Algemene Voorwaarden (versie 7.1)
Service Level Agreement (versie 6.1)
Procedure Beëindiging Storage- en Hostingovereenkomst (versie 3.1)

Ontwikkeld in samenwerking met de Gebruikersvereniging Picturae.

Service staat centraal!
In samenwerking met de Gebruikersvereniging Picturae heeft Picturae een Service Level Agreement
ontwikkeld welke duidelijke afspraken beschrijft met betrekking tot de diensten tussen Picturae en

onze klanten. De krachtige combinatie van de opdrachtovereenkomst welke de producten en specifieke

afspraken beschrijft, onze vernieuwde SLA waarin het niveau van de dienstverlening wordt vastgelegd en
onze algemene voorwaarden vormen een solide basis voor een langdurige samenwerking.
Het klantportaal speelt daarin een belangrijke centrale rol.

Bij de meldingen kan worden aangeven wat de prioriteit,

Het brengt alle informatie, collecties en applicaties die

de impact en de reproduceerbaarheid van de melding is.

de klant nodig heeft om met Picturae producten te werken

Per melding kan een samenvatting, een volledige beschrijv-

overzichtelijk en transparant bij elkaar.

ing en eventuele aanvullende extra informatie aangeven
worden. Na opslaan van de melding wordt deze in

Het doel hiervan is dat er nog efficiënter met collecties en

behandeling genomen door de servicedesk en kan aan de

applicaties gewerkt kan worden, en de communicatie tussen

hand van het unieke ticketnummer de status en afhandeling

de klant en Picturae geoptimaliseerd wordt.

van de melding gevolgd worden.
Kortom, een compleet servicepakket, zoals u dit van Picturae

Het klantenportaal is een webbased applicatie, waarop
iedere klant van Picturae toegang heeft. Binnen het klantenportaal kunnen vragen, klachten en ideeën gemeld worden.
Het melden van vragen, klachten en ideeën vindt plaats door
middel van de ticketmanager. Elke melding krijgt een eigen,
uniek nummer en wordt toegewezen aan een medewerker
door de centrale servicedesk.

gewend bent!

ALGEMENE VOORWAARDEN
(VERSIE 7.1 – 13 december 2012)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle leveringen van Picturae B.V. en Picturae ICT B.V., hierna te noemen ‘Picturae’, de
daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge
en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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1.

ALGEMEEN

1.1

Toepasselijkheid

1.1.1

Deze Algemene Voorwaarden Picturae zijn van toepassing op alle
offertes en alle leveringen van Picturae aan Opdrachtgever, de
daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee
samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens
schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst
geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De
rangorde van de verschillende documenten wordt bepaald door
artikel 3.1 van de SLA.

1.1.2

De Algemene Voorwaarden Picturae zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel NoordWest-Holland onder nummer
37088410.

1.1.4

Picturae is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen
in de Algemene Voorwaarden Picturae aan te brengen.
Opdrachtgevers worden hiervan op de hoogte gesteld. De
gewijzigde Algemene Voorwaarden Picturae zullen verder van
toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30
(dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk
bezwaar wordt gemaakt.

1.1.6

1.1.7

In de Algemene Voorwaarden Picturae worden onder meer de
navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven.
Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud
hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2

Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer
begrepen de door derden, waaronder derden, gehanteerde
leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden
en overige voorwaarden.

1.2.6

Consultancy:
Zoals nader omschreven in artikel 2.5.

1.2.7

Content:
Eén of meer grafische afbeeldingen, teksten, beeld- of
geluidsbestanden of andere gegevens gericht op het verstrekken of
toegankelijk maken van informatie over de Webwinkel,
Opdrachtgever en/of de producten en/of diensten die
Opdrachtgever aan Picturae beschikbaar worden gesteld ter
opname in de Webwinkel in het Webwinkelcentrum.

1.2.8

Derden Producten:
Alle door Picturae geleverde producten en diensten, de daaruit
voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende
werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan
eventuele intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke
rechten in beginsel niet bij Picturae berusten.

1.2.9

Digitalisering:
Zoals nader omschreven in artikel 2.2.

1.2.10 Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 6.3.
1.2.11 Fouten:
Zoals nader omschreven in artikel 5.5.
1.2.12 Garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 5.7.
1.2.13 Haalbaarheidsonderzoek:
Zoals nader omschreven in artikel 5.1.1.

De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden
hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De
inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding
opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2.1

Bronmaterialen
Materialen die door Opdrachtgever aan Picturae beschikbaar
worden gesteld ten behoeve van Digitalisering zijnde
beeldmaterialen en/of beelddragers waarvan de intellectuele
eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten aan Opdrachtgever
toekomen.

Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of
ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk
gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met
Picturae gesloten overeenkomst.

Definities

1.2.3

1.2.5

Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene
Voorwaarden Picturae en/of de tussen Picturae en Opdrachtgever
gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk
door Picturae zijn vastgelegd.

1.2

Application Service Provider-service:
Application Service Provider-service omvat het door Picturae direct
en/of indirect (middels derden) beschikbaar stellen van Producten
middels een webapplicatie.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn
niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten
behoeve van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de
hand gewezen door Picturae, tenzij deze door Picturae
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.3

1.1.5

1.2.4

1.2.14 Identificatiegegevens:
Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere
codes.
1.2.15 Internet Based Services:
Application Service Provider-service, Webhosting Services, het
ontwerpen en/of ontwikkelen van websites voor Opdrachtgever als
bedoeld in artikel 3.13 en de terbeschikkingstelling van
Webwinkelruimtes als bedoeld in artikel 3.14.
1.2.16 Maatwerk:
Specifiek (programmeer)werk wat in opdracht van en voor één
individuele klant wordt uitgevoerd.
1.2.17 Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 6.4.

Algemene Voorwaarden Picturae:
Deze algemene verkoopvoorwaarden.

1.2.18 Onderhoud:
Zoals nader omschreven in artikel 2.3.
1.2.19 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van
Producten.
1.2.20 Picturae:
Picturae B.V. en Picturae ICT B.V., dan wel een aan hen verbonden
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onderneming of partner die de rechtsbetrekking met
Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Picturae
van toepassing heeft verklaard.
1.2.21 Picturae Producten:
Alle door Picturae geleverde producten en diensten, waaronder
begrepen de Internet Based Services, de daaruit voortvloeiende
voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden
die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele
intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en
andere rechten bij Picturae berusten.

1.4

Aanbiedingen

1.4.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4.2

Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte
gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.5

Overeenkomsten

1.5.1

Tenzij een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, komt
een overeenkomst tot stand door de bevestiging van Picturae van
de bestelling van de Opdrachtgever. Indien een offerte, contract
dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door
Picturae wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever
laat na dit document ondertekend te retourneren aan Picturae, dan
aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan
Picturae de inhoud van dit document en de Algemene
Voorwaarden Picturae en komt aldus tussen partijen tevens op deze
wijze een overeenkomst tot stand.

1.5.2

Een overeenkomst tussen Picturae en Opdrachtgever waarvoor
geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur
van 1 (één) jaar indien de levering betrekking heeft op de levering
van een Product zoals doch niet beperkt tot Onderhoud, waarvoor
periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze
overeenkomst niet dan wel niet tijdig wordt opgezegd, vindt
voortzetting van deze overeenkomst stilzwijgend plaats telkenmale
voor de duur van 1 (één) jaar.

1.5.3

Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2,
vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk
180 (honderdtachtig) dagen voor het verstrijken van de duur van de
overeenkomst door de wederpartij is ontvangen. Bij opzegging
wordt indien gewenst de ‘Procedure beëindiging storage- en
hostingovereenkomst’ in gang gezet.

1.5.4

Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van
een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen indien de andere partij ook na
schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke
blijft zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te
komen.

1.5.5

Picturae heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke
verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen te ontbinden
dan wel te beëindigen indien Opdrachtgever een natuurlijke
persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever
in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever surseance
van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers
onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten
behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In
deze gevallen is elke vordering van Picturae op Opdrachtgever
direct en volledig opeisbaar.

1.5.6

Na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook,
kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst
ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen
van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na
het einde van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet beperkt tot de
verplichtingen omtrent intellectuele eigendomsrechten en/of
soortgelijke rechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.2.22 Picturae Productontwikkeling:
Zoals nader omschreven in artikel 2.6.2.
1.2.23 Procesdata:
De binnen de Internet Based Services door Opdrachtgever
ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde
gegevens, waaronder begrepen Content.
1.2.24 Producten:
Alle door Picturae geleverde Picturae Producten en/of Derden
Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de
daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.25 Schema:
Het schema dat door Picturae aan Opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld waarin wordt gespecificeerd welke soort
Webwinkelruimtes, faciliteiten en overige Producten in het
Webwinkelcentrum beschikbaar zijn ten behoeve van het
exploiteren van Webwinkelruimtes, alsmede prijzen, (technische)
eisen, betaal- en verrekenoplossingen en door Opdrachtgever aan
te leveren materialen.
1.2.26 SLA:
De Service Level Agreement die als bijlage bij de overeenkomst is
opgenomen.
1.2.27 Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 6.5.
1.2.28 Webhosting Services:
Het aanbieden van webruimte voor een website en/of het opslaan
van data (“E-depot”) door Picturae ten behoeve van
Opdrachtgever zoals nader omschreven in de tussen partijen tot
stand gekomen storage- en hosting overeenkomst.
1.2.29 Webwinkelcentrum:
De door Picturae geëxploiteerde webomgeving op welke door
Picturae ruimte en faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor
het exploiteren van Webwinkelruimtes door Opdrachtgever.
1.2.30 Webwinkelruimte:
Een virtuele winkel welke onderdeel uitmaakt van het
Webwinkelcentrum waarin Content wordt opgenomen voor het
aanprijzen van producten en/of diensten.
1.2.31 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00) en dagen (maandag
t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
1.3

Bevestiging

1.3.1

Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere
uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Picturae
zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk
bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Picturae.
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1.6

Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.6.1

Alle opdrachten worden door Picturae uitgevoerd op basis van de
door Opdrachtgever aan Picturae kenbaar gemaakte gegevens,
informatie, wensen en/of eisen.

1.6.2

1.6.3

opzet of bewuste roekeloosheid van Picturae of haar
leidinggevenden. Als Picturae verzekerd is voor de schade, dan
ontvangt Opdrachtgever als vergoeding het bedrag dat de
verzekeraar uitbetaald.

Opdrachtgever zal Picturae alle medewerking verlenen en steeds
tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst,
nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie
verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze
gegevens en/of overige informatie.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gegevens, informatie en/of wensen niet, niet tijdig en/of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Picturae staan,
of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
verplichtingen voldoet, heeft Picturae in ieder geval het recht op
beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting
van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om
de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven
in rekening te brengen.

1.6.4

Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten
voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie,
wensen en/of eisen, zal Picturae te allen tijde gerechtigd zijn in
overleg met Opdrachtgever de overeenkomst aan deze nieuwe
omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te
beëindigen.

1.6.5

Ingeval Picturae activiteiten verricht op locatie anders dan haar
eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Picturae in
redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een geschikte werkruimte
en afdoende telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7

Geheimhouding

1.7.1

Picturae en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot
geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars
organisatie, elkaars cliënten, de bestanden en de Producten,
waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve
van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever.
Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter
uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.8

Aansprakelijkheid

1.8.1

De totale aansprakelijkheid van Picturae wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met
inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3 beperkt blijven tot
vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag
van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

1.8.2

Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst
bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de
aansprakelijkheid van Picturae vloeit voort uit deze
duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal
van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door
Opdrachtgever aan Picturae op basis van de duurovereenkomst
voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft
voorgedaan).

1.8.3

Picturae heeft zich ter zake van schade verzekerd. Picturae is in
ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze
verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde
van het met Picturae gesloten contract, hoe en uit welke hoofde
dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken
op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze
verzekering gedekt wordt en uitgekeerd, tenzij er sprake is van

1.8.4

De totale aansprakelijkheid van Picturae voor schade door dood of
lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan
€ 1.000.000,- (één miljoen) waarbij een reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.5

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a)

De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade;

b)

De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van schade;

c)

De vernietiging of het zoekraken van bestanden en/of
gegevens.

1.8.6

Aansprakelijkheid van Picturae voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het
gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door
Opdrachtgever, verminking van data, schade door bedrijfsstagnatie
of vorderingen van derden op Opdrachtgever, schade verband
houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever aan
Picturae voorgeschreven zaken, materialen, software van derden of
toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in
artikel 1.8.1 en 1.8.4, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

1.8.7

Buiten het in artikel 1.8.1 en 1.8.4 genoemde geval rust op Picturae
geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht
de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd.

1.8.8

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding
is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het
ontstaan van de schade Picturae daarvan schriftelijk per
aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die
maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt
beperkt.

1.8.9

Opdrachtgever vrijwaart Picturae tegen alle aanspraken van derden
wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een
derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede
bestond uit hetgeen door Picturae is geleverd.

1.8.10 Picturae aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Picturae
aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal Picturae
haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de
leverancier van het Derde Product in kwestie overdragen aan
Opdrachtgever.
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partijen er naar zullen streven dat de strekking van de
overeenkomst in zijn geheel in stand blijft. De gebruikersvereniging
zal in zo’n geval geconsulteerd worden.

1.8.11 Picturae is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook
die het gevolg is van het niet tijdig leveren van Onderhoud en
Garantie, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van Picturae of haar leidinggevenden.
1.9

Overdracht

1.9.1

De tussen Picturae en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en
de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet
aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Picturae.

1.10

Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.12

1.12.1 Op alle door Picturae met Opdrachtgever gesloten
overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij
partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
1.12.2 Geschillen tussen partijen, uit welke hoofde dan ook, die niet in
overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement
Alkmaar.

1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige
verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een
omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch
krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde
omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de
macht van Picturae liggen en bedrijfsrisico’s van Picturae, zoals
terrorisme, (maar) echter niet beperkt tot tekortkomingen van
toeleveranciers van Picturae (server-diensten), het niet tijdig
beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of
specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet
geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen
van Derden Producten en/of door derden geleverde producten,
slechte weersomstandigheden, atmosferische omstandigheden,
brand, explosie, overstroming, ziekte, langdurige uitval van de
elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van
telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen,
kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief
telecommunicatie verbindingen, gebrek aan personeel, stakingen,
prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten,
ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om
een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen,
materiaalschaarste, diefstal en transportbelemmeringen.

2.

1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is,
kan Picturae de overeenkomst opschorten totdat de
desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 Picturae behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare
tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen van reeds
verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming
bekend was.
1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen
gedurende meer dan 3 (drie) maanden voortduurt, hebben beide
partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende
de ontbinding.
1.11

Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

2.1

Gebruiksrecht Programmatuur

2.1.1

Picturae verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het
gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.

2.1.2

Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik
aanwenden van de Producten op de met Picturae overeengekomen
infrastructuur en het met Picturae overeengekomen aantal
gebruikers, servers en/of werkstations.

2.1.3

Het is Opdrachtgever verboden de Producten op enigerlei wijze
zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen,
zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van
Picturae te hebben ontvangen.

2.1.4

Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan
derden.

2.1.5

Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op
welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan
derden.

2.1.6

Reverse engineering of decompilatie van de Producten door
Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.

2.1.7

Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft
plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende
verplichtingen zijn voldaan.

2.1.8

De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt
bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals
uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt
afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het
voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2

Digitalisering

2.2.1

Digitalisering omvat het door Picturae ten behoeve van
Opdrachtgever creëren van voor machine leesbare weergaven van
Bron-Materialen.

2.2.2

Digitalisering geschiedt in beginsel ten kantore van Picturae.
Picturae blijft gerechtigd om Digitalisering op andere locaties uit te
voeren.

2.2.3

Picturae is gerechtigd om Bron-Materialen te controleren bij
terbeschikkingstelling van Bron-Materialen door Opdrachtgever.
Op verzoek van Opdrachtgever kan de toestand van BronMaterialen bij terbeschikkingstelling schriftelijk worden beschreven.

Nietigheid

1.11.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn,
nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun
rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de
overige bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht
blijven.
1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig
zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op
andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden
teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat
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2.2.4

periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen en in een
SLA vervatte voorwaarden. Voor zover in de in een SLA vervatte
nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken geldt
hetgeen artikel 2.3 bepaalt.

Picturae is gerechtigd om te bepalen of Bron-Materialen voor
Digitalisering geschikt zijn. Indien naar mening van Picturae de
Bron-Materialen niet geschikt zijn voor Digitalisering vanwege
onder andere niet voldoende verpakking of ontstaan van
schimmel is Picturae gerechtigd om de opdracht te weigeren en
om de reeds gemaakte kosten overeenkomstig het in artikel 6
bepaalde aan Opdrachtgever in rekening te brengen. In deze
gevallen, zal Picturae met opgraaf van redenen de BronMaterialen in de originele verpakking terugsturen naar
Opdrachtgever.

2.2.5

Indien Picturae de opdracht weigert als bedoeld in artikel 2.2.4
vanwege de niet voldoende verpakking van Bron-Materialen, kan
Picturae op basis van Nacalculatie Digitalisering aanbieden.

2.2.6

Picturae zal de na Digitalisering ontstane bestanden aan
Opdrachtgever leveren op een, naar keuze van Picturae, geschikte
gegevensdrager of deze middels een netwerkverbinding voor
Opdrachtgever toegankelijk maken.

2.2.7

Indien Opdrachtgever kiest voor een levering op een daartoe
geschikte gegevensdrager, zal Picturae de hoogste kwaliteit
gegevensdrager gebruiken. Picturae is verantwoordelijk voor de
materiële staat van deze gegevensdragers tot aan het moment
van de overdracht aan de Opdrachtgever.

2.2.8

Picturae is niet verantwoordelijk voor de juistheid van BronMaterialen. Picturae zorgt alleen voor de Digitalisering van de
Bron-Materialen. De Opdrachtgever zal Picturae vrijwaren tegen
alle claims van derden met betrekking tot, of voortvloeiende uit,
de Bron-Materialen.

2.2.9

Picturae zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te
treffen om schimmel bij de kantoren van Picturae te voorkomen.
Picturae is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook
op Bron-Materialen die het gevolg is van schimmel.

2.2.10 De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen
van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit
schriftelijk is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen zal Picturae nimmer aansprakelijk worden
gehouden voor het niet hebben van een back-up van de na de
Digitalisering ontstane bestanden. Onverminderd het voorgaande
en uitsluitend uit coulance zal Picturae tot 2 (twee) maanden na de
beëindiging van de overeenkomst – om welke reden dan ook – de
na Digitalisering ontstane bestanden bewaren. Een eventueel
verzoek tot levering van de hiervoor genoemde back-up dient –
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – uiterlijk binnen de
voornoemde periode van 2 (twee) maanden na beëindiging van de
overeenkomst schriftelijk bij Picturae te zijn ingediend. Picturae
kan evenwel nimmer aansprakelijk worden gehouden voor een
verwijdering van de bestanden van haar systemen binnen de
genoemde periode van 2 (twee) maanden dan wel na het
verstrijken daarvan.
2.2.11 Bij instemming met een verzoek van Opdrachtgever tot het
verzorgen van een back-up dan wel het – na het verstrijken van de
in artikel 2.2.10 genoemde periode van 2 (twee) maanden na
beëindiging van de overeenkomst – langer bewaren van de na
Digitalisering ontstane bestanden is Picturae gerechtigd haar
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
2.3

Onderhoud

2.3.1

Picturae biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de
mogelijkheid om Onderhoud te nemen.

2.3.2

Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van een
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2.3.3

Onderhoud op Maatwerk omvat het ter beschikking stellen van
updates, met inbegrip van documentatie, van de aan
Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve dan
wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde
Product inhouden. Picturae houdt zich eraan om op actieve wijze
Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.
Drie maanden na het beschikbaar stellen van updates is Picturae
niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de
oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking
tot een oude versie.

2.3.4

Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt is Picturae
gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie
van deze functionele verbetering.

2.3.5

Picturae is gerechtigd om updates die zij nodig acht om de goede
werking en continuïteit van de Producten te waarborgen voor
Opdrachtgever te installeren zonder toestemming van
Opdrachtgever.

2.3.6

Picturae kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke
tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of
onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Picturae toe te
rekenen oorzaken of indien de Producten door anderen dan
Picturae zijn gewijzigd of indien Opdrachtgever heeft nagelaten
conform artikel 2.3.3 verstrekte updates te installeren. Herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder Onderhoud.

2.3.7

Picturae is niet gehouden tot nakoming van enige op haar rustende
verplichting uit hoofde van dit artikel 2.3 dan wel uit een nader
overeengekomen SLA indien de Picturae Producten niet draaien op
door of ten behoeve van Picturae beheerde computersystemen.
Picturae kan dan ook nimmer aansprakelijk worden gehouden voor
niet nakoming van de dit artikel 2.3 dan wel een nader
overeengekomen SLA indien de Picturae Producten draaien op de
bij Opdrachtgever – of door opdrachtgever aangewezen derden –
aanwezige computersystemen.

2.4

Adviezen

2.4.1

Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan
wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot
Consultancy (artikel 2.5), Haalbaarheidsonderzoek (artikel 5.1), etc.,
zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden gegeven.

2.4.2

Picturae is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de
werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben
dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde
budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf
vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.4.3

Picturae zal adviezen geven op basis van door Picturae aangegeven
randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals
vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie
reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen
en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot
incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met
elkaar) kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden
aangepast.

2.5

Consultancy

2.5.1

Consultancy omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke
(technische) adviezen aan Opdrachtgever.

2.5.2

Consultancy door Picturae geschiedt op basis van nader overeen
te komen voorwaarden.

2.6

Maatwerk

2.6.1

Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan
worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend.

2.6.2

Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Picturae Product
ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden.
Picturae zal de Picturae Productontwikkeling met zorg uitvoeren
op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens,
voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor
Opdrachtgever instaat.

2.6.3

2.6.4

2.6.5

Picturae is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid,
volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking
gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij
constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of
inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te
schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden
heeft weggenomen.
Na contact tussen Picturae en Opdrachtgever kan een rapport aan
Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet
binnen 5 (vijf) Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is
verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft,
wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd
en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is
geboden kan Picturae van Opdrachtgever verlangen dat deze
terstond mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren.
Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende
tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd
en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of
goedgekeurd door Opdrachtgever.

2.6.6

Intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten dan wel
overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Picturae
berusten, zoals omschreven in artikel 7.1.

2.7

Meerwerk

2.7.1

Indien Picturae van mening is, dat een door Opdrachtgever
aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal
Picturae daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot
uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van
Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en
overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig
mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

2.7.2

Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en
de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer
Opdrachtgever nadat hem een melding is gedaan
overeenkomstig artikel 2.7.1 de uitvoering van het meerwerk heeft
laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk
niet te wensen.

2.8

Installatie en Implementatie

2.8.1

Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Picturae
de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen
installeren en/of implementeren.
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2.8.2

Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden
overgegaan zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen
dat aan alle door of middels Picturae opgegeven condities is
voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te
bewerkstelligen.

2.8.3

Opdrachtgever zal zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk
voor dat de vereiste Algemene Voorwaarden Derden verkregen zijn
om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

2.8.4

Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of
implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen
plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de
installatie
en/of
implementatie
heeft
plaatsgevonden,
onverminderd de verplichtingen van Picturae om op een opnieuw
vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

2.8.5

Conversie of import Picturae van bestaande bestanden afkomstig
uit andere systemen dan van Picturae gebeurt enkel en alleen
wanneer deze op een volledig geautomatiseerde manier kan
plaatsvinden. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om deze
bestanden in een coherente datastructuur aan te leveren. Picturae
kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij het
optreden van conversiefouten ten gevolge van incorrect
aangeleverde bestanden.

2.9

Werkzaamheden

2.9.1

Alle werkzaamheden, Onderhoud dan wel andere diensten, zullen
in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale
arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.9.2

Voor elke onafgebroken periode waarin Picturae voor minder dan 3
(drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Picturae
verricht is Picturae gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te
brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd
waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene
periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden
worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.9.3

Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt
als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan
geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk
tijdens weekend- en feestdagen wordt het dan geldende tarief
vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.9.4

Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen
plaatsvinden, is Picturae gerechtigd de aanvang van de
werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen
totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.9.5

Picturae is niet verplicht aanwijzingen van de Opdrachtgever op te
volgen die onverantwoord zijn dan wel de inhoud of omvang van de
overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien
echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de
desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van
Nacalculatie.

2.9.6

Picturae is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van
Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van
werkzaamheden.

2.9.7

Na een schriftelijke, elektronische of telefonische melding van een
probleem door Opdrachtgever zal Picturae die maatregelen nemen
die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3.

toegang door derden tot de door Picturae gebruikte
computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen
Procesdata in het kader van de in de overeenkomst
overeengekomen voorziening(en).

INTERNET BASED SERVICES
3.2.6

Eventuele schadevergoedingen verschuldigd door derden aan
Picturae met betrekking tot de Internet Based Services worden,
indien uitgekeerd, overgedragen aan de Opdrachtgever.

3.2.7

De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen
van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit
schriftelijk is overeengekomen.

Picturae is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als
doel het gebruik van de Internet Based Services te analyseren. De
resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden
(onder derden vallen niet de aan Picturae verbonden moeder
en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit
geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de
Internet Based Services die niet direct herleidbaar zijn tot het
gebruik van Opdrachtgever.

3.3

Browser

3.3.1

De Internet Based Services zijn toegankelijk voor Opdrachtgever
middels een browser. De Internet Based Services zijn
geoptimaliseerd voor de door Picturae aangeven browsers. De
browsers waarvoor de Internet Based Services bij het
totstandkomen van de overeenkomst zijn geoptimaliseerd zullen
door Picturae op het klantenportaal kenbaar worden gemaakt.

3.1.4

Indien Opdrachtgever een storing constateert dient dit
onmiddellijk te worden gemeld bij Picturae. Na melding van een
storing door Opdrachtgever zal Picturae die maatregelen nemen
die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3.3.2

3.1.5

De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening
van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het
gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is
aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

Picturae is niet verplicht de toegang tot de Internet Based Services
middels de in artikel 3.3.1. bedoelde browsers optimaal te houden.
Picturae is gerechtigd, zonder tot enige vorm van
(schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in
de Internet Based Services die invloed kunnen hebben op de door
Opdrachtgever gehanteerde en/of door Picturae geadviseerde
browsers.

3.3.3

Picturae stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van
voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de Internet Based
Services, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met
betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Internet Based
Services dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Internet Based
Services. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden op een
overeengekomen tijdstip.

Indien een geval als beschreven in artikel 3.3.2 zich mocht voordoen
dan zal Picturae zich naar redelijkheid inspannen om
Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een
andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van
Opdrachtgever zijn voor haar eigen rekening.

3.4

Gebruik Van Identificatiegegevens

3.1.7

Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

3.4.1

3.2

Verplichtingen Picturae Internet Bases Services

3.2.1

Picturae draagt zorg voor de levering van de Internet Based
Services. Picturae zal ten aanzien van de Internet Based Services,
naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Picturae,
streven naar een door Picturae nader schriftelijk in de SLA aan te
geven beschikbaarheidspercentage.

Picturae zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever
ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever
zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens.
Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van
onrechtmatig gebruik Picturae hiervan in kennis stellen, zodat
partijen passende maatregelen kunnen nemen.

3.4.2

Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
en
kosten
veroorzaakt
door
het
gebruik
van
de
Identificatiegegevens,
gebruikt
en/of
verspreid
door
Opdrachtgever. In geen geval is Picturae aansprakelijk voor het
misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

3.4.3

Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of
onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van
Opdrachtgever, kan Picturae Opdrachtgever aanwijzingen geven,
die uitgevoerd dienen te worden.

3.4.4

Indien is vastgesteld dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt
van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen
gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel
3.4.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

3.1

Internet Based Services Algemeen

3.1.1

De Internet Based Services geschieden uitsluitend op een door
Picturae goedgekeurde locatie.

3.1.2

De Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Picturae omtrent
de Internet Based Services op te volgen.

3.1.3

3.1.6

3.2.2

3.2.3

Picturae garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het
Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang
bieden, wanneer Picturae van het gebruik en/of de levering van
deze
verbindingen
afhankelijk
is
van
derde
telecommunicatieleveranciers.
Picturae heeft geen verplichtingen ten aanzien van de
beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performanceeisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet, servers en/of
ander netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

3.2.4

Picturae zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te
treffen om de goede werking en de continuïteit van de Internet
Based Services te verzekeren. Picturae is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard dan ook die het gevolg is van een virus die
ontstaan is door het uploaden van informatie door Opdrachtgever
of een andere derden partijen op de Internet Based Services.

3.2.5

Picturae zal streven naar een naar de stand der techniek
voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige
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Procesdata.
3.5

Wijzigingen In de Internet Based Services

3.5.1

Picturae is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met
inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige
vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het
aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Internet
Based Services voor wat betreft doch niet beperkt tot:
a) toegangsprocedures, zoals:

procedures betrekking hebbende op operationele regels;

beveiligingseisen.
b) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie,
hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang
voor het leveren van de Internet Based Services.

3.5.2

Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote
negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van
Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van de
Internet Based Services mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de
achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, Picturae
schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien
Picturae dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever
het recht het gebruik van de Internet Based Services te
beëindigen, zonder dat Picturae tot enige schadevergoeding ter
zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

3.6

Dataverkeer Van Opdrachtgever

3.6.1

Picturae heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van
het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever en de door
Opdrachtgever ter beschikking gestelde Content. Picturae treedt
slechts op als een doorgeefluik. Picturae draagt geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud van data en/of de Content
ten aanzien van onder meer betrouwbaarheid en volledigheid.

3.6.2

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van
dataverkeer en/of Content afkomstig van Opdrachtgever of door
derden (waaronder de gebruikers van Opdrachtgever) op de
Internet Based Services geplaatste data en/of Content. Voor zover
van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel
3.10, voor Opdrachtgever en haar gebruikers.

3.6.3

Indien een derde Picturae erop wijst dat middels de Internet
Based Services inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde,
is Picturae gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de
desbetreffende handelingen onrechtmatig wordt gehandeld, de
Internet Based Services met onmiddellijke ingang te staken dan
wel de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang te
verwijderen. Picturae zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van
welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt
geleden als gevolg van de door Picturae getroffen maatregelen.

3.6.4

Opdrachtgever vrijwaart en houdt Picturae schadeloos voor iedere
vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met
(de inhoud van) het dataverkeer, Procesdata, de Content of
andersoortige informatie afkomstig van Opdrachtgever, haar
gebruikers of door Opdrachtgever tot de Internet Based Services
toegelaten derden.

3.6.5

In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7, blijft Procesdata
het (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Procesdata kan
alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze
niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.

3.6.6

Procesdata wordt zolang de overeenkomst voortduurt bewaard
voor een periode van maximaal 5 jaar. Na het einde van de
overeenkomst is Picturae niet gehouden tot het bewaren van
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3.6.7

Picturae zal medewerking verlenen aan het overzetten van
Procesdata, Content en/of overige data naar een andere applicatie
zoals verzocht door Opdrachtgever. Picturae garandeert nimmer
dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de
overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kan worden
overgezet naar een andere applicatie. Opdrachtgever is volledig
verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van Procesdata
en/of overige data vanaf het moment van het inlezen van
Procesdata en/of overige data in een andere applicatie.

3.6.8

Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata, Content
en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere
applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

3.7

Omvang dataverkeer

3.7.1

De Internet Based Services worden bereikbaar gemaakt middels
een permanente verbinding met het internet en/of andere middels
het internet bereikbare netwerken.

3.7.2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen wordt gekomen door
Picturae en Opdrachtgever, zal Picturae ten aanzien van de Internet
Based Services de overeengekomen snelheid van de verbinding
tussen de dienst en het internet niet beperken en zal Picturae geen
beperkingen aanbrengen in de hoeveelheid gegevens die door
gebruikers van de Internet Based Services kunnen worden
opgevraagd en/of door gebruikers van de Internet Based Services
kunnen worden verzonden.

3.8

Verplichtingen Opdrachtgever Internet Based Services

3.8.1

Indien middels de Internet Based Services persoonsgegevens en/of
overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel
commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels
de Internet Based Services, vrijwaart Opdrachtgever Picturae voor
alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van
derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige
gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of
overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante
(privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

3.8.2

Ten aanzien van de Webhosting Services is, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, Opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het
beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de
Webhosting Services en de wijze waarop de resultaten van de
Webhosting Services worden ingezet. Opdrachtgever is tevens
verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door
gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding
tot Opdrachtgever staan.

3.8.3

Picturae verstrekt handleidingen teneinde Opdrachtgever
zelfstandig met de Internet Based Services te laten werken.

3.9

Persoonsgegevens

3.9.1

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van
(persoons)gegevens
die
worden
verzonden
dan
wel
bewerkt/verwerkt
worden
door
de
apparatuur
en/of
programmatuur van Picturae ten behoeve van Opdrachtgever. Voor
zover persoonsgegevens worden verwerkt in opdracht van
Opdrachtgever door Picturae, is Picturae aan te merken als
bewerker als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Op verzoek van Opdrachtgever zal in dat geval een
bewerkersovereenkomst worden overeengekomen met Picturae.

3.9.2

Opdrachtgever vrijwaart Picturae voor alle claims wegens een
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer (waaronder verstaan

verwerking van persoonsgegevens) van een derde.Met
uitzondering van hetgeen hierboven in dit artikel gesteld, is
Picturae
verantwoordelijk
voor
de
bescherming
van
persoonsgegevens waarvan het gebruik door Picturae
noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en
zal zij daartoe voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de
benodigde technische en organisatorische maatregelen. Picturae
zal – onder toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 1.8 –
Opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid in het geval dat
Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon
op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als
gevolg van een handelen of nalaten van Picturae als bedoeld in dit
artikel 3.9.3.
3.10

zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of
overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van
de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden.
Desgevraagd zal Picturae een schriftelijk exemplaar van die
voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand stellen. Picturae
aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid
of tijdigheid van de dienstverlening als bedoeld in dit artikel 3.11 of
het behalen van de door Opdrachtgever daarmee beoogde
resultaten.
3.11.2 Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden
kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van
overeengekomen tarieven, de bij Picturae gebruikelijke tarieven
verschuldigd.
3.11.3 Picturae staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste
domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.

Gedragscode

3.10.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de
Internet Based Services en/of de overige aangeboden faciliteiten.
Het is verboden Internet Based Services en/of de overige
aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor
zich:
a)

beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van
Picturae en/of derden;

b)

verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

3.11.4 Picturae is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en
samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de
domeinnaam wordt gemaakt. Opdrachtgever staat er jegens
Picturae voor in dat zij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken
en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden
is. Opdrachtgever vrijwaart Picturae voor iedere aanspraak van een
derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de
domeinnaam van Opdrachtgever niet door Picturae is
geregistreerd.

3.10.2 Het is verboden om de Internet Based Services en/of overige
aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of
in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de
volgende handelingen en gedragingen:
a)

3.11.5 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de
overeenkomst ook het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen
van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te
stellen e-mailadressen overeenkomen.

het inbreuk maken op de rechten van derden zoals doch niet
beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy
rechten;

b)

het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige
regelgeving ter zake;

c)

spamming (ongevraagd verspreiden van
reclameboodschappen en overige mededelingen);

d)

het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;

e)

seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze
lastig vallen van personen;

f)

verspreiding dan wel voor derden beschikbaar te stellen van
obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander
materiaal van dergelijke aard;

g)

dreigementen;

h)

opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige
destructieve activiteiten;

i)

het zonder toestemming binnendringen (hacken) van
accounts en/of systemen van derden en/of Picturae.

3.12

3.12.1 Indien partijen in het kader van de Webhosting Services een
zogenaamde storage- en hosting overeenkomst, of een
andersoortige overeenkomst, hebben gesloten, dan zal
Opdrachtgever bij beëindiging van voornoemde storage- en
hosting overeenkomst – om welke reden dan ook – de bepalingen
en procedures zoals vervat in het document Procedure Beëindiging
Storage- en Hosting Overeenkomst strikt in acht nemen.
Voornoemde Procedure Beëindiging Storage- en Hosting
Overeenkomst zal als bijlage integraal onderdeel uitmaken van de
overeenkomst.
3.13

Website ontwikkeling

3.13.1 Indien Opdrachtgever niet reeds vóór of bij het aangaan van de
overeenkomst specificaties of een – al dan niet globaal – ontwerp
of prototype van de te ontwikkelen website aan Picturae heeft
verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren
welke website ontwikkeld dient te worden.
3.13.2 De specificaties van de te ontwikkelen website kunnen betrekking
hebben op de stijl en het aantal van de door Picturae te
(waaronder
‘homepage’
en
ontwikkelen
webpagina’s
vervolgpagina’s) en de in de website op te nemen of te verwerken
tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden,
grafische bestanden, geluid, codes en/of ander materiaal. De
specificaties of het ontwerp dienen tevens duidelijk te maken welke
functionele, esthetische en technische eigenschappen de website
dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten.
De specificaties kunnen tevens de communicatieve doeleinden en
de taal of talen van de website behelzen.

3.10.3 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van
Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet
ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Picturae heeft
Picturae overeenkomstig artikel 1.5.4 het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Picturae tot
enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds
betaalde gelden is gehouden.
3.11

Beëindiging Webhosting Services

Domeinnamen

3.11.1 Indien Picturae op grond van de overeenkomst diensten voor
Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam,
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betaal- en verrekendiensten door Picturae;

3.13.3 Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk
materiaal voor opname of verwerking in de website door Picturae
zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal
door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen
derde aan Picturae zullen worden aangeleverd. Ingeval een
zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt dat Opdrachtgever
de voor opname of verwerking in de website benodigde
materialen aanlevert.
3.14

3.14.10 Uitkering aan Opdrachtgever van de door klanten van
Opdrachtgever via de Webwinkelruimte betaalde bedragen zal
geschieden via Picturae. Picturae is gerechtigd om eventuele door
Opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen
met door haar ten behoeve van Opdrachtgever van voornoemde
leverancier van online betaaloplossingen ontvangen bedragen.
3.14.11 Indien uitdrukkelijk overeengekomen in de overeenkomst kan
Picturae zorg dragen voor de logistieke afhandeling van via
Webwinkel bestelde producten. In geval van de logistieke
afhandeling van via de Webwinkelruimte bestelde digitale
producten, zal Picturae op instructie van Opdrachtgever het digitale
product per e-mail verzenden naar het door Opdrachtgever
verstrekte e-mail adres. In geval van de logistieke afhandeling van
via de Webwinkelruimte bestelde fysieke producten, zal Picturae op
instructie van Opdrachtgever de navolgende werkzaamheden
verrichten:

Terbeschikkingstelling Webwinkelruimte

3.14.1 Voor de duur en op basis van de overeenkomst biedt Picturae de
mogelijkheid aan Opdrachtgever om gebruik te maken van de
ruimte,
faciliteiten
en
overige
Producten
op
het
Webwinkelcentrum voor het exploiteren van Webwinkelruimtes
conform het Schema.
3.14.2 Webwinkelruimtes en de daarin opgenomen Content moeten
voldoen aan de (technische) eisen zoals weergegeven in het
Schema. Picturae heeft het recht het Schema tijdens de duur van
de overeenkomst te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een
dergelijke wijziging tien Werkdagen voordat hieraan voldaan moet
worden schriftelijk geïnformeerd. Bij het beschikbaar komen van
een nieuwe Schema vervallen alle in voorgaande Schema’s
vermelde prijzen en/en of voorwaarden.

3.14.12 het printen van via de Webwinkelruimte bestelde en digitaal
opgeslagen beeldmateriaal in een van de in het Schema
draagt
geen
voorgeschreven
printformaten.
Picturae
verantwoordelijkheid, noch kan zij ter zake aansprakelijk worden
gehouden, voor oneffenheden en/of omissies in Content als gevolg
van de instructie van Opdrachtgever om digitaal opgeslagen
Content conform het bepaalde in dit artikel voor verzending te
printen;

3.14.3 Voor elke te publiceren Webwinkelruimte wordt door partijen een
separate overeenkomst – inclusief bijbehorende Schema –
gesloten.

3.14.13 het verpakken van voornoemd geprinte Content in voor verzending
geschikte materialen;

3.14.4 Conform het bepaalde in artikel 3.2 zal Picturae zich inspannen om
een Webwinkelruimte beschikbaar te maken gedurende de
looptijd van de overeenkomst voor de desbetreffende
Webwinkelruimte.

3.14.14 het verzenden van voornoemd geprinte Content conform de
verzendinstructies van de Opdrachtgever. Picturae zal ten behoeve
van de verzending van voornoemd geprint beeldmateriaal gebruik
maken van de postdiensten van TNT Post (of een soortgelijke
dienstverlener). De door TNT Post (of een soortgelijke
dienstverlener) gehanteerde leveringsvoorwaarden hebben te
gelden als Algemene Voorwaarden Derden en zullen conform het
bepaalde in art. 4.2 van toepassing zijn op de overeenkomst.

3.14.5 Picturae
brengt
bij
de
beschikbaarstelling
van
de
Webwinkelruimte de in het Schema gespecificeerde en gedurende
de looptijd van de overeenkomst voor de desbetreffende
Webwinkelruimte
aangeleverde
Content
aan
in
de
Webwinkelruimte.
3.14.6 Picturae behoudt zich het recht voor Webwinkelruimtes en
daarmee samenhangende Content te weigeren indien niet wordt
voldaan aan de (technische) eisen zoals weergegeven in het
Schema of andere door Picturae aan Opdrachtgever
bekendgemaakte eisen. Picturae heeft het recht om
Webwinkelruimtes te weigeren dan wel te beëindigen indien deze
naar haar oordeel onrechtmatig of onwelvoeglijk zijn, onder meer
op basis van de in artikel 3.10 genoemde gronden.

3.14.15 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1.7. komen de met de in dit
artikel genoemde logistieke werkzaamheden gepaard gaande
kosten voor rekening van Opdrachtgever.

3.14.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, de
volledigheid en de rechtmatigheid van de (inhoud van de)
Content.
3.14.8 Als Opdrachtgever bij de exploitatie van een Webwinkelruimte
gebruik maakt van de door Picturae geboden betaal- en
verrekenfaciliteiten, dan gelden – in aanvulling op de in de
overeenkomst vervatte voorwaarden – de navolgende
voorwaarden:
3.14.9 betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals
aangegeven tijdens het bestelproces, bijvoorbeeld door middel
van gebruik van een creditcard of IDEAL. Picturae maakt bij de
verwerking gebruik van de in de overeenkomst genoemde derdepartij leverancier van online betaaloplossingen. De door
voornoemde
leverancier
van
online
betaaloplossingen
gehanteerde algemene voorwaarden kwalificeren als Algemene
Voorwaarden Derden en zijn van toepassing op de levering van
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4.

DERDEN PRODUCTEN

4.1

Derden Producten

4.1.1

Picturae is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel
Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Picturae is
niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.

4.1.2

Indien Picturae Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan
zijn naast deze Algemene Voorwaarden Picturae tevens – conform
het bepaalde in artikel 4.2 – de Algemene Voorwaarden Derden
van toepassing op de overeenkomst.

4.1.3

Picturae levert rechten op Derden Producten onder de
voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden
Derden.

4.1.4

Er vindt door Picturae geen Onderhoud, support dan wel andere
diensten plaats op Derden Producten, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

4.2

Algemene Voorwaarden Derden

4.2.1

Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene
Voorwaarden Picturae van toepassing worden verklaard, zullen
indien beschikbaar bij Picturae worden toegezonden. De
Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en
taal ter beschikking worden gesteld zoals Picturae deze heeft
ontvangen.

4.2.2

5.

Picturae bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht
worden genomen.

De Algemene Voorwaarden Picturae treden in rangorde boven de
Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij
strijd tussen de Algemene Voorwaarden Picturae en de Algemene
Voorwaarden Derden, kan Picturae de desbetreffende strijdige
bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten
toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5.2.2

Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale
termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn
waarbinnen Picturae naar haar beste inspanningen zal streven
hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid
bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen
Picturae en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden
over een nieuwe termijn.

5.3

Voorbehoud

5.3.1

Picturae verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Picturae en
Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend
exemplaar van de door Picturae opgestelde overeenkomst is
ontvangen door Picturae en/of alle verschuldigde vergoedingen
tijdig en volledig zijn betaald. Indien Picturae met de uitvoering van
de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend
exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde
vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Picturae het
recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen
en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn
betaald.

5.3.2

Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van Producten,
worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende
voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen
tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt,
dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een
week, na opdracht daartoe van Picturae, terug te leveren aan
Picturae. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

5.3.3

Indien Opdrachtgever, uit door Picturae te leveren Producten, een
nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het
nieuwe product voor Picturae en houdt Opdrachtgever het nieuwe
product voor Picturae totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de
overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft
betaald. Picturae behoudt tot het moment van tijdige en volledige
betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het
nieuwe product.

LEVERING

5.1

Haalbaarheidsonderzoek

5.4

Risico

5.1.1

Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat Picturae kan
uitvoeren alvorens over te gaan tot levering. Het doel van het
Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium
Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de
opdracht.

5.4.1

5.1.2

Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het
Haalbaarheidsonderzoek zal Picturae een positief leveringsadvies
dan wel negatief leveringsadvies uitbrengen omtrent de
haalbaarheid van de opdracht. Een positief leveringsadvies houdt
doorgaans in dat Picturae tot levering zal overgaan. Een negatief
leveringsadvies houdt in dat Picturae met redenen omkleed de
levering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.

Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af,
maar Opdrachtgever heeft pas het volledige gebruiksrecht zodra
de (koop)prijs is betaald. Derhalve blijft Opdrachtgever de
(koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van
het Product door oorzaak die niet aan Picturae kan worden
toegerekend.

5.4.2

Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in
verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee
Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

5.1.3

De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor
rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het
Haalbaarheidsonderzoek.

5.2

Leveringstermijn

5.2.1

Alle door Picturae eventueel genoemde en voor haar geldende
leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan
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5.5

Fouten

5.5.1

Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door
Picturae schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en,
ingeval van het ontwikkelen van maatwerk Picturae Producten, aan
de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele
specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan
worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld
melding aan Picturae te maken.

5.5.2

Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen,
tenzij anders overeengekomen.
5.7.4

6.

Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de geleverde
Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze
dan ook zijn gewijzigd.

5.5.3

Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Picturae
aangewezen locatie. Picturae is gerechtigd om tijdelijke
oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige
probleembeperkende maatregelen te implementeren.

5.5.4

Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op
andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen
partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet
wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of
productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in
de weg staan.

5.5.5

Gedurende
een
periode
van
12
(twaalf)
maanden
(Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie, zal
Picturae er naar streven Fouten zoals omschreven in artikel 5.5
naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever
Picturae door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport
over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen
inzicht is Picturae gerechtigd op haar kosten de Producten te
repareren, wijzigen of te vervangen. In het geval van Fouten uit
dienstverlening, zal Picturae vervangende dienstverlening
verstrekken.

5.6

Wijziging Prestatie

5.6.1

Picturae mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde
Producten andere Producten leveren, mits de werking en
capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.

5.6.2

Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering
door een bepaalde persoon, zal Picturae steeds gerechtigd zijn
deze persoon te vervangen door één of meer andere personen
met dezelfde kwalificaties.

5.7

Garantie

5.7.1

Picturae is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in
rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van
de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als
Fouten in algemene zin van Opdrachtgever als gevolg van
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken
die niet aan Picturae te wijten zijn of indien Opdrachtgever de
Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de
acceptatieperiode.

5.7.2

Picturae garandeert niet dat haar Producten geschikt zijn voor elk
door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot
het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de
Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien
Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder
schriftelijke toestemming van Picturae, zoals vereist in artikel 2.1.3.

5.7.3

Na afloop van de Garantieperiode zal Picturae niet gehouden zijn
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De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval
beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten
gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in
artikel 4.

PRIJZEN/BETALINGEN

6.1

Prijzen en Betalingen

6.1.1

Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW en exclusief eventuele
andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De
verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele
heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht.

6.1.2

Picturae zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen
maandelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in
rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen
binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige
aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan
rechtens toegelaten.

6.1.3

Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige
nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is
aan Picturae verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met
betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever
aan Picturae verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten
bedragen de wettelijke rente van het verschuldigde bedrag plus de
kosten van incasso. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever
verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in
gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is
aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

6.1.4

Picturae heeft het recht haar werkzaamheden en overige
verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft
plaatsgevonden,
onverminderd
de
gehoudenheid
van
Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

6.1.5

Indien Picturae niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim
aan de zijde van de Opdrachtgever, is Picturae gerechtigd de
wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het
verschuldigde bedrag.

6.1.6

De vergoeding voor Onderhoud en eventuele andere jaarlijkse of
periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het
moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen
en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of andere periode dat
de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk
gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.1.7

Het verschuldigde bedrag in artikel 6.1.1 kan in uitzonderlijke
omstandigheden worden verhoogd met eventuele orderkosten,
verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens
ten
behoeve
van
plaatsvinden
indien
werkzaamheden
Opdrachtgever buiten het kantoor van Picturae geschieden. Voor
werkzaamheden buiten het kantoor van Picturae worden uurlonen,
en
wachttijdvergoedingen,
reiskosten
en/of
reiskilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan
dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht.
De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan
geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Picturae
bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op
werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

6.1.8

maandelijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het
moment van aangaan van de overeenkomst en de verwachte
(af)levering van het overeengekomen Product;

Bovenstaande bepalingen laten overige Picturae toekomende
rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door
Opdrachtgever
onverlet.
c)

6.2

Prijswijzigingen

6.2.1

De tussen Picturae en Opdrachtgever overeengekomen prijzen
zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale
lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de
wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het
moment van het sluiten van de overeenkomst. Picturae is
gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en
wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan
te passen.

6.2.2

7.

Picturae zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te
nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet
instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de
datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale
prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS
gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het
voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het
volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt. De absoluut
maximum frequentie van het doorvoeren van prijsverhogingen is
tweemaal per jaar.

6.3

Fixed Price

6.3.1

Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een
van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

6.3.2

Tenzij Picturae een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden
meeruren niet in rekening gebracht.

6.4

Nacalculatie

6.4.1

Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden
betekent dit dat, alvorens Picturae aanvangt met de
overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan
worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de
te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte
kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening
worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust
dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde
inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen
werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

6.5

Voorschot

6.5.1

Picturae is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.
Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Picturae
gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere
uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is
al hetgeen Opdrachtgever aan Picturae uit welke hoofde ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.6

Betalingstermijn

6.6.1

Tenzij
anders
overeengekomen
zijn
de
betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:

volgende

a)

Eerste termijn, 30% van het verschuldigde bedrag dient als
Voorschot te worden voldaan;

b)

Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient
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Derde termijn, 30% dan wel het restant van het verschuldigde
bedrag dient direct na de levering en acceptatie te worden
voldaan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1

Rechten van Picturae en Opdrachtgever

7.1.1

Picturae heeft het exclusieve recht de Picturae Producten verder te
ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden
ter beschikking te stellen.

7.1.2

Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke
opdracht door Picturae uitgevoerd waar en wanneer dan ook,
ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaande Product
dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit
voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke
rechten en andere rechten bij Picturae berusten.

7.1.3

Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele
eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten, andere rechten en de
registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of
gelijksoortige rechten op Picturae Producten en op Derden
Producten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan
wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd
wereldwijd aan Picturae zullen toekomen dan wel zullen worden
overgedragen.

7.1.4

De intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten en
andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan,
kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan
Opdrachtgever indien Picturae deze rechten heeft en wenst over te
dragen aan Opdrachtgever.

7.1.5

Indien Picturae, Opdrachtgever dan wel derden functionele
verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten
aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde
Producten rustende intellectuele eigendomsrechten en/of
soortgelijke rechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij
Picturae berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien
voornoemde rechten niet bij Picturae dan wel derde
rechthebbende berusten zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen
voor de overdracht van voornoemde rechten aan Picturae dan wel
derde rechthebbende.

7.1.6

Picturae behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en/of
soortgelijke rechten en overige rechten voor met betrekking tot
Cursus materiaal en/of documentatie die worden verstrekt. Het is
Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het op enigerlei wijze
te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te
geven. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat haar werknemers
en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

voor het voornoemde gebruik van hun naam en logo.
7.2

Vrijwaring

7.2.1

Picturae zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie voor zover
deze gegrond is op de stelling dat de Picturae Producten inbreuk
maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Picturae zal de
bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen
schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
a)

Picturae onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen
nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan
Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat
Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen
nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en

b)

de algehele behandeling van de zaak, inclusief
onderhandelingen over een schikking aan Picturae overlaat.

Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de
mogelijkheid daartoe bestaat behoudt Picturae zich het recht voor
om het licentie-, dan wel sublicentierecht op het Picturae Product
te verwerven of het Picturae Product zodanig te wijzigen dat zij
niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend
auteursrecht. Indien naar het oordeel van Picturae de voorgaande
mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan
Picturae het geleverde Picturae Product terugnemen tegen
vergoeding van uitsluitend de voor dit Picturae Product reeds
betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding
voor het van het Picturae Product gemaakte gebruik.
7.2.2

Picturae zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor
zover:
a)

deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten
doorgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een
in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht
en/of soortgelijke rechten dan wel ander recht;

b)

hetgeen geleverd door Opdrachtgever onderdeel is of in
samenhang geleverd is met een Product;

c)

Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het
Product.

7.2.3

Indien tussen Picturae en Opdrachtgever overeengekomen is dat
de intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten dan
wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte
daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal
Opdrachtgever Picturae vrijwaren tegen elke actie voor zover deze
gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte
daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht en/of
soortgelijke rechten dan wel ander recht behorend aan een derde.

7.2.4

Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtgever gerechtigd is om
Picturae Digitalisering, zoals gedefinieerd in artikel 2.2 uit te laten
voeren van door Opdrachtgever aan Picturae ter beschikking
gestelde Bron-Materialen. Opdrachtgever zal Picturae vrijwaren
tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het
uitvoeren van Digitalisering door Picturae leidt en/of heeft geleid
en/of zal leiden tot het maken van een inbreuk op een
intellectueel eigendomsrecht en/of soortgelijke rechten dan wel
ander
recht
behorend
aan
een
derde.

7.2.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7.1, is Picturae gerechtigd
de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten
waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Picturae
website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden
ter informatie beschikbaar te stellen. Opdrachtgever zal ervoor
zorgdragen dat haar cliënten toestemming geven aan Picturae
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SERVICE LEVEL AGREEMENT
(VERSIE 6.1 – 29 mei 2013)

Deze service level Agreement is van toepassing op de producten en diensten van Picturae B.V. en Picturae ICT B.V, hierna te
noemen ‘Picturae, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze
krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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1
Inleiding
Het doel van deze SLA is het nader vastleggen van performance afspraken zoals geldende prestatieniveaus, Reactietijden, service
windows en Beschikbaarheid en werking ter zake van de door Picturae gefaciliteerde dienst van de opdrachtgever. De technische
invulling van de hostingdiensten is vastgelegd in het Contract tussen Picturae en opdrachtgever en beschrijft de details van de
voorzieningen die geleverd worden voor deze diensten.
De in de SLA overeengekomen Service Levels kunnen alleen nagekomen worden indien de afspraken en procedures tussen
Picturae en opdrachtgever eveneens worden nageleefd.
Wijzigingen van de SLA worden besproken met de Gebruikersvereniging Picturae en via het Klantenportaal beschikbaar gesteld.

2

Definities

Adaptief Onderhoud

Proactief Onderhoud met als doel het aanpassen van componenten vanwege externe
ontwikkelingen.

Additief Onderhoud

Proactief Onderhoud met als doel het aanvullen van componenten vanwege functionele eisen.

Apparatuur

De door opdrachtgever geleverde, of door Picturae aan opdrachtgever ter beschikking gestelde
apparatuur zoals servers, pc’s, netwerkinfrastructuur en randapparatuur welke zijn geplaatst in het
netwerk van Picturae en nader omschreven in de overeenkomst.

Backup

Het veiligstellen van data door middel van het wegschrijven hiervan op een back-up medium.

Beheeromgevingen

Producten uit de Memorix Maior-familie welke betrekking hebben op het beheren van digitale
assets.

Beschikbaarheid

het tegenovergestelde van Onbeschikbaarheid

Besturingssysteem

Het besturingssysteem waarmee de Apparatuur is uitgevoerd.

Call

Een melding aan de Contactpersoon van Picturae. Het kan hier gaan om een melding van een
Incident, vraag, verzoek, wens of klacht.

Change

Een wijziging.

Contactpersoon

Door opdrachtgever en Picturae aan te wijzen personen die dienen als contactpersoon voor het
melden van alle relevante kwesties aangaande de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot
hosting diensten.

Contract

De gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en Picturae.

Correctief Onderhoud

Reactief Onderhoud met als doel het herstellen van fouten.

Database

Verzameling van onderling samenhangende door opdrachtgever aangeleverde gegevens die
toegankelijk zijn vanuit de door opdrachtgever gebruikte applicaties.

Hersteltijd

De tijd, door Picturae gemeten en geregistreerd, tussen de storingsmelding en het gereed melden
door Picturae van de Storing aan opdrachtgever (of het tijdstip waarop Picturae tracht de melding
door te geven).

Incident

Een gedetecteerde verstoring of dreigende verstoring van het overeengekomen serviceniveau van
de dienstverlening.

Kantooruren

Werkdagen tussen 08:15 en 17:15.

Klantenportaal

Communicatiemiddel binnen Memorix Maior ten behoeve van communicatie tussen opdrachtgever
en Picturae.
3
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Maand

Met een Maand wordt een kalendermaand bedoeld.

Maintenance Window

Voorgedefinieerde periode waarin preventief Onderhoud gepleegd wordt ter voorkoming van
onderbreking van de dienstverlening.

Melding

Synoniem aan ‘Call’.

Memorix Maior

Verzamelnaam van het door Picturae aangeboden producten en dienstenpakket.

Noodnummer

Het storingsnummer dat buiten Kantooruren beschikbaar is voor het melden van Storingen.

Onbeschikbaarheid

Er is sprake van onbeschikbaarheid als een hosting dienst van Picturae als gevolg van een niet
geplande gebeurtenis voor geen enkele gebruiker bruikbaar is.

Onderhoud

Het plegen van reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen en regelmatige controle van de
geïnstalleerde Apparatuur evenals gepland Onderhoud.

Overmacht

Een situatie welke ontstaat als gevolg van een oorzaak waar noch opdrachtgever, noch Picturae
schuld aan hebben, of invloed op (hadden) kunnen uitoefenen.

Perfectief Onderhoud

Proactief Onderhoud met als doel het verbeteren van de prestaties.

Preventief Onderhoud

Proactief Onderhoud met als doel het voorkomen van fouten.

Prioriteit

De volgorde waarin Incidenten, problemen en wijzigingen worden behandeld.

Probleem

Een structurele verstoring of dreigende verstoring van het overeengekomen serviceniveau van de
dienstverlening.

Publiekskanten

Producten uit de Memorix Maior-familie welke betrekking hebben op het ontsluiten van informatie
naar het internet.

Reactietijd

De tijdsduur tussen een correcte melding door opdrachtgever van een Incident of de aanvraag van
een Wijziging en de aanvang van de werkzaamheden verband houdende met de oplossing van een
Incident of het uitvoeren van een wijziging.

Service Window

Het tussen de opdrachtgever overeengekomen tijdsbestek waarin opdrachtgever gebruik kan maken
van een dienst van Picturae.

SLA

Service Level Agreement.

Software

De door Picturae geïnstalleerde en geconfigureerde programmatuur op de Apparatuur.

Softwareontwikkeling

Werkzaamheden die betrekking hebben tot het ontwerpen, creëren, aanpassen, uitbreiden en testen
van Software.

Storing

Het onvoorzien tijdelijk of geheel uitvallen van de dienstverlening aan opdrachtgever.

Systeemomgeving

Het totaal aan services waardoor opdrachtgever in staat wordt gesteld de applicaties te gebruiken.

Werkdag

Maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de volgens de Nederland se kalender algemeen
erkende aangewezen feestdagen.
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A lgemeen

3.1 Rangorde Overeenkomsten
Rangorde
Overeenkomst
1
Contract
2
Service Level Agreement
3
Algemene voorwaarden
4
Overige schriftelijke communicatie tussen Picturae en opdrachtgever

In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de bovengenoemde overeenkomsten prevaleert een overeenkomst van
hogere rangorde. De rangorde van de diverse overeenkomsten is in bovenstaand schema aangegeven.
3.2 Contactpersonen
Partijen wijzen elk een contractbeheerder en vast Contactpersoon aan. Contactgegevens van de contractbeheerder en
Contactpersoon worden schriftelijk in dit document (Hoofdstuk 8 Contactpersonen) vastgelegd. Wijzigingen in contactgegevens
van de contractbeheerder en Contactpersoon worden eveneens schriftelijk vastgelegd.
De operationele communicatie betreffende het opvolgen van Calls vindt zoveel mogelijk plaats tussen de contactpersonen van
opdrachtgever en Picturae.
3.3 Algemene beschrijving van de diensten
De SLA heeft betrekking op de diensten zoals beschreven in Contract.
Picturae spant zich in dat de diensten te allen tijde probleemloos beschikbaar zijn. In het geval dat een Storing de Beschikb aarheid
vermindert, verplicht Picturae zich tot het oplossen van de Storing binnen de in deze SLA overeengekomen termijnen. Picturae
verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen Onderhoud van de door haar in gebruik genomen Apparatuur en systemen en
zorgt dat de capaciteit van deze Apparatuur en systemen zodanig is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot Storingen.
3.4 Duur van de SLA
De SLA gaat in op datum van oplevering van de diensten en heeft een looptijd gelijk aan die van het Contract.
3.5 Overlegstructuur
Overleg zal plaats vinden op verzoek van één van partijen door middel van de vaste contactpersonen.
Tijdens het overleg wordt de dienstverlening, op operationeel niveau, inhoudelijk afgestemd en worden werkafspraken en
procedures besproken en geëvalueerd. Ook wordt de kwaliteit van de dienstverlening van Picturae regelmatig geëvalueerd.
Agendapunten worden voornamelijk bepaald door lopende zaken, rapportages, projecten, wijzigingen van procedures en de
kwaliteit.
Notulen van het overleg zullen steeds door Picturae worden vervaardigd en telkens ter kennisgeving aan opd rachtgever worden
voorgelegd.
3.6 Service Window
Service Window zoals gedefinieerd binnen deze SLA:
Onderdeel
Beheeromgevingen
Publiekskanten

Service Window
Werkdagen tijdens Kantooruren
Werkdagen van 8:00 tot 0:00

3.7 Prioriteitentabel
Aanduiding van Prioriteiten zoals gedefinieerd binnen deze SLA:
Prioriteit
Onmiddellijk
Hoog
Laag

Betekenis
Uitval van de dienstverlening
Gedeeltelijk onderbroken / verminderde prestatie
Problemen met beperkte gevolgen voor opdrachtgever
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3.8 Maintenance Window
Maintenance Window zoals gedefinieerd binnen deze SLA:
Onderdeel
Beheeromgevingen
Publiekskanten

Maintenance Window
Werkdagen buiten Kantooruren
Werkdagen van 0:00 tot 8:00

3.9 Reactietijden
Reactietijden zoals gedefinieerd binnen deze SLA:
Prioriteit

Reactietijd

Oplostijd

Onmiddellijk

Direct

4 uur

Hoog

4 uur

1 Werkdag

Laag

1 Werkdag

5 Werkdagen

Toelichting
De Call wordt, binnen het geldende Service Window, binnen de Reactietijd +
oplostijd na de Incident melding, opgelost.
De Call wordt, binnen het geldende Service Window, binnen de Reactietijd +
oplostijd na de Incident melding, opgelost.
De Call wordt, binnen het geldende Service Window, binnen de Reactietijd +
oplostijd na de Incident melding, opgelost.

3.10 Backup en recovery procedure
De Backup en recovery van de gegevens is als volgt door Picturae geregeld:
Onderdeel
Memorix data
(beelden)

Frequentie
8x per dag

Tijdstip
0:00, 03:00, 06:00,
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 21:00
12:30 en 19:30

Medium
NetApp Snapshot

Bewaartermijn
24 uur; de 0:00 snapshot
7dagen

MySQL Databases

2x per dag

NetApp Snapshot + SQL
dumps
NetApp Snapshot

Snapshot 7 dagen, SQL
dumps 3 weken
24 uur + de 0:00 snapshot
7 dagen

CISS

8x per dag

PostgreSQL

Ieder uur

0:00, 03:00, 06:00,
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 21:00
Elk heel uur

NetApp Snapshot

48 uur + de 0:00 snapshot
7 dagen
48 uur; de 0:00 snapshot
14 dagen + de wekelijkse
snapshot 6 weken
Combinatie van alle
voorafgaande.

Website code

Ieder uur

Elk heel uur

NetApp Snapshot

Primaire NetApp

1x per dag

Elk uur een gedeelte

Secundaire NetApp (asynchrone SnapMirror)

Opdrachtgever kan de Picturae verzoeken tot het terugplaatsen van haar eigen gegevens uit de Backup. Opdrachtgever en
Picturae zullen in gezamenlijk overleg nadere afspraken maken over de te hanteren recovery procedure. Facturatie voor de
recovery-procedure door Picturae geschiedt op basis van nacalculatie, indien de oorzaak bij opdrachtgever ligt.
3.11 Onderhoud, Gepland Onderhoud en Nood Onderhoud Software Ontwikkeling
Voor alle vitale onderdelen van de centrale infrastructuur van Picturae geldt dat Preventief en Gepland Onderhoud binnen de
Maintenance Windows worden uitgevoerd waardoor de gebruikers er zo min mogelijk hinder van ondervinden.
Onderhoud
Picturae beoogt om bij onderhoudswerkzaamheden aan haar diensten de merkbare invloed op de dienstverlening richting de klant
tot het uiterste minimum te beperken door de volgende maatregelen te hanteren:


Belangrijke handelingen worden, voor zover mogelijk, tijdens de Maintenance Window uitgevoerd;



Merkbare onderhoudswerkzaamheden worden tot een absoluut noodzakelijk minimum beperkt;



Onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden gecombineerd.

Tijdens het Onderhoud kan er merkbare invloed zijn op de dienstverlening (Prioriteitsniveau 2 of 3), Picturae spant zich in dat er
geen uitval van de dienst zal plaatsvinden (Prioriteitsniveau 1).
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G epland Onderhoud
Gepland Onderhoud (Preventief, Perfectief, Adaptief en Additief) aan het netwerk, servers en andere relevante infrastructurele zaken
kan op elk moment plaatsvinden. De opdrachtgever wordt voorafgaand hieraan geïnformeerd. Het is mogelijk dat tijdens deze
onderhoudsperiode de hosting dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is en daardoor niet beschikbaar is vo or de
opdrachtgever (Prioriteitsniveau 1: uitval van de dienst).
Een bericht van Gepland Onderhoud wordt minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden gecommuniceerd zal de volgende
informatie bevatten:


Gegevens Contactpersoon;



Tijdskader waarin het Gepland Onderhoud zal plaatsvinden;



Verwachte feitelijke duur van het Gepland Onderhoud;



De diensten waarop het Geplande Onderhoud van invloed zal zijn;



Prioriteitstelling.

Gepland Onderhoud is uitgesloten van de Beschikbaarheid berekeningen tenzij de periode voor het geplande Onderhoud wordt
overschreden en de hosting dienst daardoor voor de klant niet beschikbaar is.
C orrectief Onderhoud
Correctief Onderhoud kan nodig zijn wanneer omstandigheden onmiddellijk ingrijpen vereisen. In een dergelijke situatie wordt de
klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Onbeschikbaarheid tijdens Nood Onderhoud telt mee in de Beschikbaarheid berekening.
So ftware Ontwikkeling
Indien er in opdracht van opdrachtgever Softwareontwikkeling wordt uitgevoerd op producten van Picturae waardoor er verminderde
Beschikbaarheid ontstaat wordt dit niet meegerekend in de Beschikbaarheid berekening. Indien gewenst kan er een testomgeving
worden ingericht. Aan het inrichten van een klantspecifieke testomgeving zijn kosten verbonden.
3.12 Beschikbaarheid
Voor de Beschikbaarheid van de hostingomgeving geldt een garantie zoals is opgenomen in onderstaande tabel op maandbasis.
Picturae garandeert niet dat er altijd communicatie over het internet mogelijk is of dat er altijd een verbinding tot s tand kan worden
gebracht met een andere machine aangesloten op het internet. Er is sprake van Onbeschikbaarheid als een hosting dienst van
Picturae als gevolg van niet geplande gebeurtenis voor geen enkele gebruiker bruikbaar is. Als een dienst slechts voo r bepaalde
gebruikers onbruikbaar is, of niet correct functioneert, is er sprake van een Incident waarbij de dienst op zich als Beschikb aar wordt
aangemerkt.
De verantwoordelijkheid van Picturae met betrekking tot Beschikbaarheid zoals geformuleerd in deze SLA zijn niet van toepassing
op Storingen indien:


Geplande Werkzaamheden worden uitgevoerd;



de Storing optreedt als gevolg van Storing in de telecommunicatie-infrastructuur van derden;



een uitval veroorzaakt wordt door een door de aangevraagde wijziging van opdrachtgever;



een uitval veroorzaakt wordt door ongeautoriseerde wijzigingen door personeel van de opdrachtgever in de
Apparatuur van de Picturae;



Overmacht.

Voor diensten, op één locatie of meerdere locaties, wordt de Beschikbaarheid (A) als volgt berekend:
A = 100% * [1 – (t : T)]

t = het aantal minuten dat de dienst gedurende de Maand niet beschikbaar was (uitval van de dienst)
T = totaal aantal minuten per Maand
\
Beschikbaarheid
99.9%

Per dag
00:01:26

Totale Onbeschikbaarheid (UU:MM:SS)
Per maand
00:43:50
7
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Per jaar
08:45:57

3.13 Jo omla updates en security

Joomla gebruikt een vaste release cycle in het volgende versie formaat:
[major].[minor].[maintenance]
Elke 4e major release betreft een Long Term Support (LTS) versie met een support van 27 maanden, elke andere minor
versie kent een support van 7 maanden. Aan het einde van een support periode worden geen security issues meer
opgelost.
Jo omla Release and Support Cycle: http://docs.joomla.org/Release_and_support_cycle
Jo omla versie geschiedenis (en toekomst): http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla#Version_history


Er komt elke 6 maanden een nieuwe minor of major versie uit in het volgende ritme:
o
major (LTS) (bv 2.5)
o
minor 1 (3.0)
o
minor 2 (3.1)
o
minor 3 (3.2)
o
major (LTS) (3.5)



Major en minor releases worden door de klant gefinancierd. Tussentijdse maintance updates worden door Picturae voor
alle klanten gratis verzorgd als onderdeel van de service.



Er zit een verschil tussen het updaten van minor en major versies:
o
Op moment van opdracht is de recente versie LTS: klant moet verplicht upgraden bij volgende LTS
o
Op moment van opdracht is er een STS: klant moet verplicht upgraden bij volgende STS tot en met nieuwe
LTS
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Incident Management

4.1 Doel
Incident Management heeft tot doel (dreigende) verstoringen in de dienstverlening aan opdrachtgever zo snel mogelijk te
verhelpen. De opdrachtgever moet zo min mogelijk hinder van Storingen ondervinden en zo snel mogelijk met de normale
werkzaamheden door kunnen gaan.
Dit wordt gedaan door het aannemen, registreren, beoordelen, oplossen en afmelden van Meldingen van opdrachtgever via het
Klantenportaal.
4.2 Invoer
Melding van opdrachtgever via het Klantenportaal. Deze gaat via de Contactpersoon van opdrachtgever naar de Contactpersoon
Picturae.
De Melding moet de volgende onderdelen bevatten:







naam melder;
telefoonnummer en e-mailadres melder;
de datum (evt. tijdstip) waarop het Incident ontstaan is;
omschrijving van het Incident;
module waar het Incident zich voordoet;
een geschatte Prioriteit van opdrachtgever.

4.3 Uitvoer
Na het ontvangen van de Melding zal Picturae kan de Melding worden gevolgd via het Klantenportaal.
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4.4 Proces en uitvoerende partijen
Processtap
Omschrijving
Registreren &
De opdrachtgever wordt gehoord, zijn Melding wordt
Classificeren
geïnterpreteerd en in het Klantenportaal geregistreerd.
De verantwoordelijke(n) voor het bieden van de oplossing
wordt bepaald. De opdrachtgever wordt geïnformeerd
over de voorgenomen oplosactie. De verantwoordelijke
Onderzoeken &
kan zijn:
Initiëren
1. Picturae zelf;
2. een andere partij; kan ook een partij zijn waarmee
opdrachtgever een afspraak heeft.
V erantwoordelijke Picturae: de actie wordt uitgevoerd
conform de bij Picturae gebruikelijke wijze.
V erantwoordelijke andere partijen: de actie valt verder
Oplossen &
niet onder deze SLA; Picturae zal de Call doorgeleiden
Herstellen
naar de derde die voor oplossing kan zorgdragen. Het
bewaken van de voortgang is de verantwoordelijkheid
van Picturae.
Indien het Incident is opgelost, wordt deze afgemeld via
Afsluiten
het Klantenportaal.

Resultaat

Uitvoerend

interpretatie Melding

Picturae

oplosactie bepaald en
uitgezet

Picturae

opgelost Incident

Picturae, derde
partijen

afgesloten Melding

Picturae

4.5 Formele afspraken tussen Picturae en opdrachtgever
Service Level
Norm
Reactietijd
Tijden worden bepaald door de Prioriteit (zie toelichting Prioriteiten tabel, bepaling 3.7 SLA).
4.6 contact
Het type contact bij melding van een Incident is vastgelegd in onderstaande tabellen:
M elden
Prioriteit
1
2
3

C o ntact types
Type
Normaal
Noodnummer
Email
Klantenportaal
Anders

Binnen Service Window
Via Noodnummer
Via normaal nummer of Noodnummer
Normaal nummer / email / Klantenportaal

Toelichting
Contactpersoon van Picturae.
Dit nummer is bekend bij opdrachtgever centrale Contactpersoon voor Picturae.
Contactpersoon van Picturae.
Calls kunnen worden aangemeld binnen het Klantenportaal van Memorix Maior.
Meldingen van andere strekking vallen niet onder deze SLA.

4.7 Voorwaarden en uitsluitingen

Picturae is niet bereikbaar op tijdstippen buiten Kantooruren tijdens Werkdagen, tenzij anders overeengekomen.

Calls ingediend buiten Kantooruren tijdens Werkdagen worden op de eerst volgende Werkdag in behandeling genomen.

Alle Calls veroorzaakt door herhaald of stelselmatig onkundig gebruik door medewerkers van opdrachtgever worden
direct aan opdrachtgever gecommuniceerd.

Calls die, in overleg met opdrachtgever, op ‘on-hold’ zijn gezet vallen buiten de overeengekomen Service Levels totdat
in overleg tussen opdrachtgever en Picturae de status wordt gewijzigd.


Opdrachtgever dient zorg te dragen in haar Contracten met derde partijen dat Picturae geïnformeerd wordt over status
en voortgang van de naar die partijen doorverwezen Calls.

5

Pr obleem management

5.1 Doel
Het doel van Probleemmanagement is het verhogen van de kwaliteit van de diensten door Incidenten op hun oorzaak te
onderzoeken en de oorzaken te laten wegnemen. Met andere woorden is het doel van het Probleemmanagement het structureel
oplossen van Incidenten en hier lering uit trekken.
9
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5.2 Invoer


Lijst van Incidenten per categorie.

5.3 Uitvoer




Bij aanvang een Melding van aanvang richting Contactpersoon opdrachtgever.
Een opgelost Probleem.
Eventueel verdere voortgang rapportages betreffende het Probleem.

5.4 Proces en uitvoerende partijen
Processtap
Omschrijving
Registreren &
De invoer (zie boven) wordt beoordeeld en
Classificeren
geïnterpreteerd. Vervolgens wordt een
‘Probleem Record’ aangemaakt in het systeem
met een Prioriteitscode.
Organiseren &
Voor het oplossen van het Probleem wordt een
Initiëren
voorstel bepaald en uitgezet.
Analyse
Probleem wordt volgens voorstel onderzocht en
de oorzaak wordt, waar nodig in samenwerking
met derden, achterhaald. Impact en risico van
de mogelijke wijziging worden geanalyseerd.
Eventueel wordt gecommuniceerd met de
opdrachtgever indien hij betrokken moet
worden in de uitvoering.
Afsluiten
Indien het Probleem is op te lossen wordt een
wijziging doorgevoerd.

6

Resultaat
vastgelegd Probleem

Uitvoerend
Picturae

voorstel bepaald en
uitgezet
oorzaak van Probleem

Picturae

opgelost Probleem

Picturae

Picturae /
opdrachtgever

B eveiliging

Picturae erkent het belang van een zeer scherpe beveiliging van de omgeving van de afnemer. Picturae houdt zich op de hoogte
van de laatste informatie omtrent beveiliging. Ten einde een optimale beveiliging te garanderen nemen Picturae en opdrachtgever
de onderstaande maatregelen:


Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de personen die zij door middel van het verlenen van autorisatie, toegang
verschaft tot de Software die behoort tot de Systeemomgeving alsmede de applicaties.



Picturae zal bijhouden, welke medewerkers authenticaties en autorisaties mogen aanpassen op de omgeving van de
opdrachtgever.



Indien een server is getroffen door een beveiligingsincident, zal Picturae beraadslagen wat de te volgen stappen zijn,
indien het nodig is zullen patches op korte termijn geïnstalleerd worden. Indien hierbij onderbreking van de service van
Picturae plaatsvindt dan wordt opdrachtgever onverwijld hiervan op de hoogte gesteld.



In het geval van ernstige beveiligingsproblemen, in hardware of Software, zal Picturae beraadslagen wat de te volgen
stappen zijn. Indien het nodig is, zullen patches op korte termijn geïnstalleerd worden. Wanneer dit niet toereikend blijkt
te zijn zal Picturae na overleg overgaan tot het opnieuw inrichten van de server. Indien hierbij onderbreking van de
service van Picturae plaatsvindt dan wordt opdrachtgever onverwijld hiervan op de hoogte gesteld.



Picturae geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid van
netwerkverbindingen en opgeslagen gegevens. Picturae zal zich inspannen om fysieke en logische toegang tot gegevens
door onbevoegden te voorkomen en om informatie van opdrachtgever geheim te houden.
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7

Service Level Rapportages

7.1 Operationele Service Level Rapportage
Relevante informatie wordt via het Klantenportaal beschikbaar gesteld. Indien gewenst kan een uitgebreide rapportage op basis
van deze gegevens worden samengesteld. Dit geschied op basis van nacalcul atie.
Rubriek
Incidenten

Omschrijving
Overzicht totaal aantal aangemelde Incidenten voor de aangegeven periode met:
Prioriteit;
omschrijving;
status;
doorlooptijd.

Rubriek
Problemen

Omschrijving
Totaal aantal aangemaakte en/of aangemelde Problemen voor de aangegeven periode met:
Prioriteit;
omschrijving;
status;
doorlooptijd.

Rubriek
Beschikbaar-heid Centrale
Omgeving

Omschrijving
Uitgedrukt in:
percentage Beschikbaarheid totale omgeving.

Rubriek
Beveiliging

Omschrijving
Overzicht beveiligingsincidenten uitgedrukt in:

omschrijving;
status.
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1.

gekozen m edium . Houdt er rekening m ee dat drie m aanden
voorafgaand aan de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st geen content m eer kan worden
gem uteerd. Picturae kan anders geen consistente levering
garanderen. Alle content die na de export wordt gem uteerd
dient als verloren te worden beschouwd.

A l g em een – d e p r o ced ur e i n het a l g em een

Gedurende het gebruik van de diensten en producten heeft u uw
content in de vorm van digitale assets binnen het Digital Asset
Managem ent Systeem (DAM), Mem orix en het Content Managem ent
Systeem (CMS) bij Picturae B.V. en Picturae ICT B.V., hierna te
noem en ‘Pi ct ur a e’, ondergebracht en verrijkt m et m etadata.
Voor veel van onze relaties m oet deze kostbare content aan het einde
van de overeenkom st logischerwijs terug kunnen worden geleverd en
vervolgens verwijderd uit de om geving van Picturae.
U begrijpt dat uw content in een com plexiteit van system en
duurzaam is opgeslagen, geïndexeerd en op diverse wijzen
gekoppeld is aan m eta-inform atie.
Picturae heeft een vijftal opties beschikbaar waardoor elk type relatie
ook de m ogelijkheid heeft om de Storage- en Hostingovereenkom st
m et Picturae te beëindigen.

2.4

Na de export vindt de levering plaats. U tekent voor de
ontvangstbevestiging.

2.5

Hierna dient u uw content te controleren en een m achtiging tot
vernietiging van uw content op de system en van Picturae te
ondertekenen en per aangetekende post te versturen, vergezeld
van een bewijs waaruit blijkt dat u tekenbevoegd bent voor uw
organisatie.

2.6

Uw om geving blijft actief tot de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st.

2.7

Elke stap in de procedure dient nauwkeurig te worden gevolgd.
Uw content is duurzaam opgeslagen op system en van Picturae
en daar zijn kosten m ee gem oeid. Indien de procedure niet
correct wordt gevolgd kan uw content niet worden verwijderd
en gaan de kosten onverm inderd door. Kortom , uw originele
Storage- en Hostingovereenkom st wordt niet beëindigd als de
voorgestelde procedures niet correct wordt gevolgd.

Welke procedure u kiest is afhankelijk van de grootte van de
om geving, m aar natuurlijk ook van de wensen die u heeft m et
betrekking tot de aanlevering.
De com binatie van de aangeleverde content vorm en voor u een basis
om uw gegevens in een nieuw systeem onder te brengen als dit nodig
m ocht zijn. Picturae levert uw content terug, in het form aat zoals deze
in het DAM aanwezig is en elk m et een eigen uniek gegenereerde
bestandsnaam zoals deze in het DAM staat opgeslagen.

3.

Di r ect e B eëi nd i g i ng m et a fko o p r eg el i ng

Picturae attendeert u er op dat het hier ook kan gaan om zeer
specifieke bestandsform aten (bijvoorbeeld topviews). Picturae voert
geen conversies uit op de aan te leveren content, u ontvangt de data
zoals deze bij Picturae staat opgeslagen.

3.1

De Storage- en Hostingovereenkom st kan ook per direct
worden opgezegd als u de producten en diensten van Picturae
niet m eer wenst te gebruiken en wenst dat uw content door
Picturae wordt verwijdert.

Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de
(originele) m oederbeelden.

3.2

Dezelfde stappen dienen te worden gevolgd als bij de norm ale
Beëindiging Storage- en Hostingovereenkom st behalve dat na
de export, levering en ondertekening van de m achtiging tot
vernietiging van uw content op de system en van Picturae uw
om geving direct wordt verwijderd in plaats van aan het einde
van de looptijd van de Storage- en Hostingovereenkom st.

De verrijkte m etadata gaat natuurlijk niet verloren, deze levert
Picturae aan in een algem een geaccepteerde open standaard: XML.
Dit m aakt de integratie in een eventueel nieuw systeem m ogelijk.

4.
2.
2.1

B eëi nd i g i ng St o r a g e- en Ho s t i ng o ver eenko m s t
Na het officieel opzeggen van uw Storage- en
Hostingovereenkom st kiest u een optie van levering. Picturae
bevestigd schriftelijk uw keuzes om trent de opzegging,
resterende
looptijd,
afkoopregeling,
leveringsoptie,
definitieve einddatum en eventuele andere gem aakte
afspraken. U ondertekent en verstuurt deze bevestiging van
gem aakte afspraken binnen één m aand per aangetekende
post, vergezeld van een bewijs waaruit blijkt dat u
tekenbevoegd bent voor uw organisatie.

2.2

Bij ontvangst van dit docum ent door Picturae zet Picturae de
door u gekozen procedure m et bijbehorende planning in
gang.

2.3

Indien er sprake is van levering van uw content vindt een
export plaats vanuit de system en van Picturae naar het door u
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Op t i e 1 g een l ever i ng & m a cht i g i ng t o t ver ni et i g i ng
co nt ent

4.1

U verklaart al uw content reeds in bezit te hebben en ziet af van
een export en levering door Picturae en verleent u
toestem m ing om op de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st alle content te laten vernietigen.

4.2

Dit doet u door na het officieel opzeggen van uw Storage- en
Hostingovereenkom st en het ondertekenen van de schriftelijke
bevestiging van Picturae om trent uw keuze een m achtiging tot
het vernietigen van al uw content tevens te ondertekenen en aan
ons retour te zenden.

4.3

Uw om geving blijft, indien zodanig overeengekom en, actief tot
de einddatum van uw Storage- en Hostingovereenkom st
zolang er voldoende positief saldo op de ‘Picturae Rekening
Courant’ bestaat.

5.

Picturae plaatst al uw content rechtstreeks vanuit onze opslag
op een harddisk en genereren uit het DAM, Mem orix en het
CMS elk afzonderlijk 1 XML-bestand en leveren deze aan op
harde schijf.

6.4

U tekent bij aflevering voor het ontvangen van uw data en
controleert deze.

6.5

Na deze levering blijft uw om geving, indien zodanig
overeengekom en, actief tot de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st zolang er voldoende positief saldo op
de ‘Picturae Rekening Courant’ bestaat.

6.6

Vervolgens retourneert u voor de einddatum van uw Storageen Hostingovereenkom st verstrijkt een m achtiging tot het
vernietigen van uw content waarm ee u Picturae toestem m ing
verleent om op de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st alle content door Picturae te laten
vernietigen.

6.7

Deze procedure is alleen beschikbaar als het aan te leveren
resultaat van uw content (de optelsom van de digitale assets en
de gegenereerde XML van de m etadata) op 1 harddisk van
2Tb kan worden aangeleverd.

6.8

Opstartkosten: € 1.500,00 (inclusief 2Tb harddisk)

6.9

Planning m et in achtnem ing van de opzegterm ijn van 18 0
dagen.

6.10

U dient de controle van de door Picturae aangeleverde data
binnen de 3 laatste m aanden van uw Storage- en
Hostingovereenkom st te voltooien.

6.11

Een ondertekende m achtiging tot het vernietigen van alle
content vergezeld van bewijs van tekenbevoegdheid voor uw
organisatie dient binnen de laatste drie m aanden voor de
einddatum van de overeenkom st in ons bezit te zijn.

Op t i e 2 L ever i ng va n a l l een m et a d a t a ( t o t 2 TB )

5.1

U verklaart alle digitale assets reeds in bezit te hebben en
wenst alleen de levering van uw m etadata uit het DAM,
Mem orix en het CMS.

5.2

Drie m aanden voorafgaand aan de einddatum van uw
Storage- en Hostingovereenkom st kunt u geen m utaties m eer
aanbrengen van uw content op de system en van Picturae en
zet Picturae de exportprocedure in gang.

5.3

Picturae genereert uit het DAM, Mem orix en het CMS elk
afzonderlijk 1 XML-bestand en leveren deze aan op harde
schijf.

5.4

U tekent bij aflevering voor het ontvangen van uw m etadata en
controleert deze.

5.5

Na deze levering blijft uw om geving, indien zodanig
overeengekom en, actief tot de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st zolang er voldoende positief saldo op
de ‘Picturae Rekening Courant’ bestaat.

5.6

Vervolgens retourneert u voor de einddatum van uw Storageen Hostingovereenkom st verstrijkt een m achtiging tot het
vernietigen van alle content waarm ee u Picturae toestem m ing
verleent om op de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st alle content door Picturae te laten
vernietigen.

5.7

6.3

Deze procedure is van toepassing als de aan te leveren
gegenereerde XML van de m etadata op één harddisk van 2TB
kan worden aangeleverd.

5.8

Opstartkosten: € 750,00 (inclusief 2Tb harddisk)

5.9

Planning m et in achtnem ing van de opzegterm ijn van 18 0
dagen.

7.

U dient de controle van de door Picturae aangeleverde data
binnen de drie laatste m aanden van uw Storage- en
Hostingovereenkom st te voltooien.

7.1

U wenst uw digitale assets en m etadata aangeleverd te krijgen.
Picturae plaatst al uw digitale assets rechtstreeks vanuit de
opslag van Picturae op onze Picturae Fileserver en genereren uit
onze system en 1 XML-bestand en leveren deze aan op onze
Picturae Fileserver. Picturae stelt deze server tegen een
borgsom en een m aandelijkse vergoeding tot uw beschikking.

7.2

Drie m aanden voorafgaande de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st kunt u geen m utaties m eer aanbrengen
aan uw content op de system en van Picturae en zetten wij de
exportprocedure in gang.

7.3

Wij plaatsen al uw content rechtstreeks vanuit de opslag van
Picturae op de Picturae Fileserver en genereren uit het DAM,
Mem orix en het CMS elk afzonderlijk 1 XML-bestand en leveren
deze aan op harde schijf.

7.4

U tekent bij aflevering van de Picturae Fileserver voor het
ontvangen van uw data en controleert deze.

5.10

5.11

6.

Een ondertekende m achtiging tot het vernietigen van alle
content vergezeld van bewijs van tekenbevoegdheid voor uw
organisatie dient voor de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st in het bezit van Picturae te zijn.

Op t i e 3 L ever i ng v a n Di g i t a l e A s s et s en M et a d a t a ( t o t
2 TB )

6.1

U wenst uw digitale assets en gerelateerde m etadata uit het
DAM, Mem orix en het CMS aangeleverd te krijgen.

6.2

3 m aanden voorafgaande de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st kunt u geen m utaties m eer aanbrengen
aan uw content op de system en van Picturae en zet Picturae de
exportprocedure in gang.
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Op t i e 4 L ever i ng va n Di g i t a l e A s s et s en M et a d a t a o p
Pi ct ur a e fi l es er ver ( >2 TB )

7.5

Na deze levering blijft uw om geving, indien zodanig
overeengekom en, actief tot de einddatum van uw Storage- en
Hostingovereenkom st zolang er voldoende positief saldo op
de ‘Picturae Rekening Courant’ bestaat.

9.1

Indien de beschreven procedures niet zoals voorgeschreven
worden gevolgd, wordt uw Storage- en Hostingovereenkom st
niet ontbonden. Het opnieuw opstarten van de gewenste
procedure is dan noodzakelijk.

7.6

Vervolgens retourneert u voor de einddatum van uw Storageen Hostingovereenkom st verstrijkt een m achtiging tot het
vernietigen van alle content waarm ee u toestem m ing verleent
om
op
de
einddatum
van
uw
Storageen
Hostingovereenkom st alle content door Picturae te laten
vernietigen.

9.2

Specifieke inrichting (bijvoorbeeld database schem a’s of
geprogram m eerde code, alles wat sam enhangt m et de
om ringende techniek) waarop onze dienstverlening is
gebaseerd zijn intellectueel eigendom van Picturae en zullen
nooit onderdeel zijn van de aanlevering.

7.7

U dient aan het eind van de procedure de Picturae Fileserver in
de origineel aangeleverde staat te retourneren. Deze optie is
beschikbaar als het aan te leveren resultaat van uw om geving
(de optelsom van de digitale assets en de gegenereerde XML
van de m etadata) niet kan worden aangeleverd op 1 harddisk
van 2Tb.

9.3

U krijgt de in het pakket van dienstverlening ondergebrachte
digitale assets en m etadata aangeleverd, onder geen beding
is
het
m ogelijk
inform atie
over
de om ringende
program m atuur
of
inrichting
van
de
om ringende
dienstverlening geleverd te krijgen.

9.4

Levering van uw content, digitale assets en m etadata geschiedt
op de voorwaarden van Picturae, bestandsbenam ing, form aat
en m edia. Dit wil zeggen, Picturae levert uw content, de
digitale assets en m etadata m et de bestandsnaam conventies
‘as they are’, dus zoals deze zich in het systeem van Picturae
bevinden of zoals Picturae deze voorschrijft, in de
bestandsvorm zoals deze zich in het systeem van Picturae
bevindt of zoals Picturae deze voorschrijft en worden geleverd
op door Picturae aangeleverde hardware indien van
toepassing.

9.5

Het is m ogelijk dat de digitale assets niet de originele
bestandsnam en heeft zoals deze oorspronkelijk in het systeem
van Picturae zijn ondergebracht.

9.6

De com binatie van de gegenereerde XML en de digitale assets
stellen u in staat deze terug te kunnen brengen in de origineel
aangeleverde vorm . Dit is een logisch gevolg van de opzet van
de dienstverlening van Picturae

9.7

Als u heeft aangegeven dat u uw Storage- en
Hostingovereenkom st per direct wenst te beëindigen, kunt u
geen aanspraak m eer m aken op de overeengekom en Service
Level Agreem ent en leveringsvoorwaarden, deze zijn van
toepassing op de dienstverlening en niet op de
overeengekom en procedure van beëindiging.

9.8

Na het vernietigen van uw content is deze niet m eer
raadpleegbaar, aanleverbaar of reproduceerbaar door Picturae.

7.8

Opstartkosten: € 3 .000,00
Borgsom Picturae Fileserver tot 5Tb: € 8 .500,00
Borgsom Picturae Fileserver tot 10Tb: € 10.000,00
Borgsom Picturae Fileserver tot 20Tb: € 13 .500,00

7.9

Vergoeding Picturae Fileserver tot 5Tb: € 1.000,00 per m aand
Vergoeding Picturae Fileserver tot 10Tb: € 2.000,00 per m aand
Vergoeding Picturae Fileserver tot 20Tb: € 4.000,00 per m aand

7.10

Planning m et in achtnem ing van de opzegterm ijn van 18 0
dagen.

7.11

Ondertekend form ulier van een correcte levering m etadata
door Picturae geschiedt binnen de drie laatste m aanden van
uw Storage- en Hostingovereenkom st in het bezit van Picturae
te zijn.

7.12

Controle aangeleverde data dient binnen de drie laatste
m aanden van uw Storage- en Hostingovereenkom st te
geschieden.

7.13

Een m achtiging tot het vernietigen van alle content vergezeld
van bewijs van tekenbevoegdheid voor uw organisatie dient
binnen de laatste drie m aanden voor de einddatum van uw
Storage- en Hostingovereenkom st in het bezit van Picturae te
zijn.

8.

Op t i e 5 M a a t w er kp r o d uct en

8.1

U wenst uw digitale assets en m etadata geleverd te krijgen,
echter deze zijn integraal onderdeel van een com plex systeem
welke onderdeel uitm aakt van de dienstverlening van Picturae.
U heeft specifieke wensen m et betrekking tot het aanleveren
van uw digitale assets en m etadata welke de specialistische
kennis en expertise van Picturae vereist.

8.2

(Opstart)kosten: Op projectbasis
Doorlooptijd en planning: in overleg

9.

B i j z o nd er e V o o r w a a r d en
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Publiceren

e-learning
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Beheren
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EAD-editing Hosting duurzame
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Digitaliseren
boek

schilderij

kaart

bouwtekening
film

database

document

fiche

Fotografie

object

microfilm

interieur

3D-shot

Picturae
De Hoefsmid 13
1851 PZ HEILOO
e-mail: contact@picture.nl
telefoon: 072-532 0444
fax: 072 –532 0400
www.picturae.nl
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