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De ondergetekenden

be
e

Overeenkomst Colocation

Studenten Net Twente, gevestigd in de
Bastille 317, Postbus 217, 7500 AE te Enschede,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door vertegenwoordiger snt
hierna te noemen “SNT”
en

naam afnemer
gevestigd te adres afnemer
rechtsgeldig vertegenwoordigd door vertegenwoordiger afnemer
hierna te noemen “Afnemer”
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
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Definities

colocation Het bieden van ruimte om een server onder te brengen met netwerk en elektriciteit.

oo
r

DNS-verwijzing Domain Name System record, een koppeling van een domeinnaam aan een internetadres.
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SNT verplicht zich tot het volgende:

1. Het bieden van ruimte voor colocation voor servers van Afnemer.
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Op deze overeenkomst zijn verder van toepassing:

1. De Algemene Servicevoorwaarden van SNT. Deze zijn te vinden als bijlage bij deze overeenkomst. Bij
ondertekening van deze overeenkomst wordt met de Algemene Servicevoorwaarden akkoord gegaan.
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Dit wordt overeengekomen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. SNT biedt de colocation gratis aan.

2. SNT verzorgt één (1) eurostekker 220V en één (1) UTP netwerkkabel.
3. DNS-verwijzing en IP-adres worden in overleg vastgesteld.
4. Plaatsing vindt plaats in een 19-inch rek. De voorkeur gaat uit naar een machine met een hoogte van 1U.
Er is geen ruimte voor een permanent aangesloten monitor of toetsenbord. SNT kan tijdelijk voorzien
in VGA-monitor en toetsenbord. Voor plaatsing dient de behuizing door SNT goedgekeurd te zijn.

Paraaf SNT:

Paraaf Afnemer:
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5. Afnemer verplicht zich om adequate beveiligingsmaatregelen te treffen voor zijn server.
6. Fysieke toegang tot de server is enkel mogelijk op afspraak en op vertoon van een geldige legitimatie.

be
e

7. Bij het hoofd van de Syscom-commissie van SNT moet te allen tijde een lijst met beheerders van de
server bekend zijn inclusief documentnummers van een identiteitsbewijs. Hiermee kan toegangscontrole
plaats vinden zodat enkel bevoegde beheerders toegang krijgen. Deze beheerders zijn het aanspreekpunt
voor SNT. Voor beheerszaken is de Syscom-commissie van SNT het aanspreekpunt.
8. Bij elke extra server dient SNT deze plaatsing eerst goed te keuren.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:
Namens SNT:

naam snt voorzitter
datum label snt 1
datum snt 1
plaats label snt 1 plaats snt 1

oo
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Namens Afnemer:

naam snt 2
datum label snt 2
plaats label snt 2

naam afnemer 1
datum label afnemer 1
plaats label afnemer 1

datum afnemer 1
plaats afnemer 1

datum snt 2
plaats snt 2

naam afnemer 2
datum label afnemer 2
plaats label afnemer 2

datum afnemer 1
plaats afnemer 1
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Opmerkingen

Servers
Datum

Servernaam

Hoogte

Opmerking

Toegangsgerechtigden (maximaal 3 personen)
Datum

Naam

Documentnummer
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Algemene Servicevoorwaarden

Onze Algemene Servicevoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Studenten Net Twente, hierna te noemen: “SNT”, en een Afnemer.
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Definities

UTnet Afkorting voor het netwerk van de Universiteit Twente.
ICTS ICT-servicecentrum van de Universiteit Twente.
DNS-verwijzing Domain Name System record, een koppeling van een domeinnaam aan een internetadres.
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Beperkingen
1. Het is niet toegestaan commerciële en/of illegale activiteiten te beoefenen op UTnet.
2. Afnemer zal geen overlast op UTnet veroorzaken.
3. Er mogen door Afnemer alleen diensten verleend worden waarvan redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat deze het, bij het aangaan van de overeenkomst, SNT bekende doel dienen.
4. Op de overeenkomst is het Bestuur- en Beheersreglement Universiteit Twente van toepassing.
5. ICTS behoudt zich het recht voor diensten van UTnet te weren.
6. Het is zonder voorafgaande toestemming van ICTS niet toegestaan DNS-verwijzingen te maken
of laten maken naar computers op UTnet.
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Contractduur
1. De overeenkomst wordt ieder jaar per 1 januari stilzwijgend verlengd voor een periode van één
(1) jaar.
2. SNT behoudt zich het recht voor om bij misbruik deze overeenkomst per direct te ontbinden.
3. SNT heeft een opzegtermijn van minimaal één (1) maand. Het resterende tegoed van dat jaar
wordt door SNT terugbetaald.
4. Voor Afnemer geldt een opzegtermijn van minimaal één (1) maand. Het resterende tegoed van
dat jaar wordt door SNT niet terugbetaald.
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5. Eenzijdige wijzigingen in de overeenkomst, Algemene Servicevoorwaarden of eventuele gebruiksvoorwaarden zullen door SNT schriftelijk verzonden worden naar het adres dat door Afnemer is
opgegeven. Afnemer heeft in dit geval de mogelijkheid per direct op te zeggen, met terugbetaling
van het resterende tegoed van het lopende jaar.
6. SNT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt.
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Betalingen
1. Indien terugbetaling van toepassing is, wordt het terug te betalen bedrag als volgt berekend: het
in de overeenkomst overeengekomen jaarlijkse bedrag wordt gedeeld door twaalf (12), waarna de
uitkomst hiervan vermenigvuldigd wordt met het aantal resterende hele maanden in het lopende
kalenderjaar.
2. De kosten voor het lopende jaar worden berekend door het jaarlijkse bedrag te delen door twaalf
(12) en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal maanden in het lopende kalenderjaar
vanaf de ingangsdatum inclusief de dan lopende maand.
3. Betaling dient te geschieden binnen één (1) maand na factuurdatum, op een door SNT aan te
geven wijze, tenzij schriftelijk anders door SNT aangegeven.
4. Aanpassingen van de prijs worden minimaal twee (2) maanden voor aanvang van een nieuw
kalenderjaar schriftelijk verzonden naar het adres dat door Afnemer is opgegeven.
5. SNT stuurt bij ingang van de overeenkomst een factuur voor het lopende kalenderjaar naar
Afnemer. Daarna factureert SNT per kalenderjaar en stuurt Afnemer bij aanvang van een nieuw
kalenderjaar een factuur voor het komende kalenderjaar.
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Service
1. SNT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data, wegvallen van connectiviteit,
disfunctioneren van hardware of eventuele gevolgschade.
2. SNT levert de diensten op best-effort basis.
3. Waar van toepassing verwijdert SNT alle data van Afnemer binnen een maand na beëindiging
van de overeenkomst.
4. De Afnemer is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat SNT over juiste contactgegevens
beschikt.
5. Een eventueel IP-adres dat aan Afnemer beschikbaar is gesteld kan te allen tijde gewijzigd
worden.
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Geschillen
1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SNT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen tussen SNT en Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter
in het arrondissement Almelo.
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