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1.    Inleiding 
 
Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een 
uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te sluiten. Deze Service Level Agreement is 
zeer geschikt voor u als u geen of beperkte technische kennis van de software heeft en 
de continuïteit en stabiliteit van uw server erg belangrijk is. 
 
Deze SLA is niet van toepassing bij verstoring van services wanneer er een gepland 
onderhoud plaatsvindt op de servers, ten gevolge van (het niet uitvoeren van) een door 
Provalue B.V. geadviseerde handeling van de klant, ten gevolge van een kwaadaardige 
handeling door een derde jegens de klant, bij uitzonderlijke weersomstandigheden, 
natuurrampen, opstanden of andere uitzonderlijke gebeurtenissen buiten de redelijke 
controle van Provalue B.V. 
 
Deze SLA is uitsluitend van toepassing op klanten die colocated servers afnemen bij 
Provalue B.V. Beschikt u over een eigen server, doch geen Intrabox server, waarop 
webaccounts of e-mailaccounts geactiveerd zijn waarvoor Provalue B.V. periodiek kosten 
aan u doorbelast, dan is een andere SLA van toepassing. 
 

2. Technische Support 
 
2.1 Technische ondersteuning door Provalue B.V. 

 
Provalue B.V. voorziet u van technische support in verband met de configuratie, toegang 
en andere server gerelateerde onderwerpen zolang de kosten met betrekking tot uw SLA 
aan Provalue B.V. voldaan zijn en de beschikbare acht (8) supporturen niet volledig 
benut zijn. De technische support van Provalue B.V. is 365 dagen per jaar bereikbaar via 
het e-mailadres support@provalue.nl. 
 
De tijd tussen de aanvraag via email en het eerste antwoord van Provalue B.V. op 
technische vragen is vrijwel altijd minder dan vier (4) uur. Deze tijd hangt echter af van 
de complexiteit van het gestelde probleem en de op dat moment bestaande werkdruk. 
Voor technische vragen die binnenkomen tussen 17:00 en 9:00 worden de 
vooropgestelde vier (4) of twee (2) uur berekend vanaf 9:00.  
De hoogste prioriteit voor technische problemen wordt bepaald door de beschikbaarheid 
van de betreffende server en wordt niet bepaald via het 'wie eerst komt, eerst maalt' - 
principe. 
 
2.2 Andere vragen aan Provalue B.V. 

 
Provalue B.V. voorziet klanten van algemene ondersteuning in verband met uw colocated 
server, binnen de mogelijkheden van Provalue B.V. De supportdesk van Provalue B.V. is 
bereikbaar via e-mail en dit van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen) van 9:00 
tot 17:00. Alle niet-technische vragen aan Provalue B.V. worden doorgaans binnen de 
vier (4) uur behandeld tijdens de vermelde werkuren. 
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3 Beschikbaarheid van de servers 
 
3.1 Beschikbaarheid van de servers 

 
Provalue B.V. garandeert geen maandelijkse beschikbaarheid van de diensten welke op 
colocated servers gebruikt worden. Middels het SLA wordt echter gegarandeerd dat 
Provalue B.V. zich volledig inzet om eventuele vragen en problemen met betrekking tot 
uw colocated server adequaat op te lossen, binnen de grenzen van deze SLA. 
Indien de SLA van toepassing is op uw colocated server welke u in het netwerk van 
Provalue B.V. geplaatst heeft, dan biedt Provalue B.V. de garantie dat uw colocated 
server minimaal 99,7% per maand bereikbaar is. 
 
Om de beschikbaarheid van uw colocated servers te controleren zal Provalue B.V. een 
aantal vooraf in overleg gedefinieerde diensten elke 3 minuten pollen. Gedurende deze 
tijd wanneer een service niet in staat is om te antwoorden, zal de server als niet-
operationeel worden beschouwd. Tevens wordt een netwerkbeheerder per e-mail (en 
optioneel per SMS) op de hoogte gebracht. De downtime zal berekend worden vanaf het 
moment dat de server niet-operationeel wordt verklaard. 
 
3.2 Server - beschikbaarheid penalties 

 
Wanneer u Provalue B.V. ervan op de hoogte stelt dat de bereikbaarheid van uw 
colocated server gedurende de huidige maand lager is dan het vooropgestelde 
percentage uit sectie 3.1, zal Provalue B.V. u van terugbetaling voorzien volgens het 
hieronder staande schema vergeleken met uw maandelijkse colocatiekosten van de 
betreffende server, maar niet meer dan de volledige colocatiekosten van één (1) 
volledige maand.  
 
Beschikbaarheid Uw credit 

99,0% tot 99,7% 10% van de maandelijkse colocatiekosten 
98,0% tot 98,9% 20% van de maandelijkse colocatiekosten 
95,0% tot 97,9% 35% van de maandelijkse colocatiekosten 
90,0% tot 94,9% 50% van de maandelijkse colocatiekosten 
Minder dan 90% Volledige colocatiekosten van één (1) maand 
 
Om een terugbetaling effectief te ontvangen, moet u dit aanvragen gedurende de maand 
of binnen de vijf (5) dagen volgend op de laatste dag van de maand waarin de 
terugbetaling wordt gevraagd. Er wordt u gevraagd naar exacte data, tijden en tijdsduur 
van de onbeschikbaarheid van de server. Hierbij dient u aan te kunnen tonen dat de 
beschikbaarheid van uw eigen internetaansluiting geen rol speelt bij het constateren van 
de onbeschikbaarheid van de colocated server. Alle aanvragen dienen via email 
doorgestuurd te worden. U ontvangt per e-mail of telefonisch bevestiging van ontvangst 
van uw aanvraag door Provalue B.V. Uw informatie zal vergeleken worden met het 
onderhoudslogboek van de server. Wanneer de onbeschikbaarheid wordt bevestigd, zal 
de terugbetaling worden uitgevoerd. 
 
3.3 Onderhoudswerkzaamheden 

 
Om ervoor te zorgen dat de colocated server optimaal bereikbaar is, zal men van tijd tot 
tijd routine-onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het netwerk. Provalue B.V. heeft 
daarom dan ook recht op één (1) uur onbeschikbaarheid van de servers per maand voor 
onderhoud. Werkzaamheden vinden altijd plaats in overleg met de eigenaar van de 
colocated server. 
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4  Backups 
 
4.1 Data Integriteit en Backup 

 
Indien gewenst wordt twee keer per jaar, of vaker indien grote wijzigingen aan de 
configuratie c.q. software geïmplementeerd zijn, een backup gemaakt van de configuratie 
van uw colocated server. Het maken van een backup is uitsluitend mogelijk indien 
Provalue B.V. beheerrechten op uw colocated server heeft. 
Er wordt binnen deze SLA geen backup gemaakt van data die op de servers staat. Onder 
data wordt hier verstaan de documenten, e-mail en bestanden die de klant op de 
colocated server geplaatst heeft. Het terugzetten van data ten gevolge van een defecte 
server wordt op basis van nacalculatie aan u doorbelast en valt derhalve buiten 
beschouwing van deze SLA. 
 

5 Storingsafhandeling 

 
5.1 Supportcontracten 
 

Supportcontracten Brons Zilver Goud 

Support uren storingsafhandeling Werkdagen 
9:00-17:00 

Dagelijks 
9:00-17:00 

24x7 

Aantal uren support inbegrepen 8 uur 8 uur 8 uur 

    

Responsetijden    

- tijdens kantooruren < 4 uur <2 uur <1 uur 
- buiten kantooruren - <4 uur <2 uur 

    

Monitoring    

- Meldingen per e-mail naar Provalue  ja ja ja 

- Meldingen per SMS naar Provalue - ja ja 

- Meldingen per e-mail naar klant - ja ja 

 
In geval van storing worden de volgende tarieven in rekening gebracht. Deze tarieven 
zijn van toepassing indien het aantal inbegrepen support uren volledig benut is. 
Standaard kunt u gebruik maken van acht (8) uur gratis telefonische en on-site support 
per jaar. 
 
Handelingen Kosten 

Handelingen, uit te voeren door Provalue 82,50 (per uur, excl. BTW) 

  

Werkdagen tussen 9:00-17:00 100% 
Werkdagen tussen 17:00 en 22:00 125% 

Werkdagen tussen 22:00 en 9:00 150% 

Zaterdagen 150% 

Zon- en feestdagen 200% 

 
Minimumkosten per consult: 41,25 
Buiten de kosten van de SLA vallen kosten voor het vervangen van hardware. Wordt voor 
de colocated server geen SLA afgesloten, dan gelden bovenstaande tarieven tenzij 
schriftelijk aangepaste tarieven aan u werden gecommuniceerd. 
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6 Bereikbaarheid 
 
6.1 Contactgegevens voor supportcontract 

 
Storingsmeldingen kunnen als volgt worden ingediend; 
Per e-mail:  support@provalue.nl (24 uur per dag) 
Telefonisch:  010-7070060 (werkdagen tussen 9:00 en 17:00) 
 
Buiten kantoortijden kunt u contact met ons opnemen op het nummer 010-7070060. U 
wordt dan doorgeschakeld naar de dienstdoende netwerkbeheerder. 
  


