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1. Inleiding 
 
Dit document bevat de technische specificaties voor de levering van de dienst en maakt integraal 
deel uit van de hostingovereenkomst tussen Webklanten en de opdrachtgever. 
 

2. Definitie van de dienst 
 
Webklanten levert aan de opdrachtgever de benodigde middelen om de diensten van de 
opdrachtgever naar wens te laten fungeren. Hierbij maakt Webklanten gebruik van haar reseller-rol 
bij HostGator.com LLC. Hostgator is een partij welke sinds 2002 meer dan 2 miljoen domeinnamen 
in haar portefeuille heeft. 1% van alle internetverkeer wordt door deze partij afgehandeld. De 
fysieke locatie van de rekencentra van Hostgator bevindt zich verspreid over Houston en Texas. 
Dankzij de enorme omvang van deze partij kan Webklanten al de faciliteiten geboden door 
Hostgator flexibel inzetten voor haar klanten.  

3. Functionaliteit / specificaties 
 
  

Zie http://webklanten.nl/?page_id=9  
 

4. Rapportering van defecten 
 
Defecten of onregelmatigheden welke worden opgemerkt die een wezenlijk nadelig effect hebben 
op de dienst dienen op het volgende e-mailadres: administratie@webklanten.nl gerapporteerd te 
worden. 
 

5. Responstijd 
 
5.1. Webklanten zal binnen vierentwintig (24) uur na de verzending van een confirmatie e-mail 

door Webklanten, het defect zoals beschreven in artikel 4 nagaan en de opdrachtgever op 
de hoogte brengen van de te ondernemen herstelling of vervanging. 

 
5.2.  Webklanten zal binnen drie (3) werkdagen volgend op de confirmatie e-mail door 

Webklanten het defect zoals beschreven in 8.2. nagaan en de opdrachtgever op de hoogte 
brengen van de te ondernemen herstelling of vervanging. 

 

6. Hersteltijd 
 
Webklanten zet alle redelijke middelen in om een hersteltijd van vier (4) uur na het verloop van de 
in 5.1. vermelde responstijd en van drie (3) werkdagen na het verloop van de in 5.2. vermelde 
responstijd te verzekeren.  
 

http://webklanten.nl/?page_id=9
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7. Beschikbaarheidgarantie 
 
Webklanten zet alle redelijke middelen in zodat de server een beschikbaarheid zal hebben van ten 
minste 96 % per jaar. Hostgator maakt gebruik van virtuele servers en monitoren voor hun diensten 
24x7x365. Bij performance problemen zal Hostgator zelf overgaan tot het inschakelen van extra 
rekencapaciteit. Indien het opschalen nodig is voor bandbreedte, diskcapaciteit of anders, kan 
Webklanten hier zeer flexibel mee omgaan. 
 

8. Back-up 
 
Elke dienst van Webklanten is middels meerdere manieren portable beschikbaar te stellen voor de 
opdrachtgever. Webklanten kan deze periodiek op een (S)FTP server van de klant laten 
wegschrijven. Ook is het mogelijk een webinterface ter beschikking te stellen. Hier kan de 
opdrachtgever zelfstandig een kopie conform origineel van haar eigen gegevens downloaden. 
 
 

9. Compensatie 
 
Mochten de garanties, zoals overeengekomen, niet door Webklanten worden nageleefd, kan de 
opdrachtgever op basis van wat volgt een vergoeding claimen. 
 
RESPONSTIJD (paragraaf 5) 
 
Vergoeding bij een eventuele wanprestatie van Webklanten: 
eenmalige korting van 20% op de eerstvolgende financiële maandverplichting. 
 
HERSTELTIJD (paragraaf 6) 
 
Vergoeding bij een eventuele wanprestatie van Webklanten: 
eenmalige korting van 20% op de eerstvolgende financiële maandverplichting. 
 
BESCHIKBAARHEIDSGARANTIE (paragraaf 7)  
 
Vergoeding bij een eventuele wanprestatie van Webklanten: 
eenmalige korting van 50% op de eerstvolgende financiële maandverplichting. 
 
 

10. Indienen van claims 
 
Alle claims met betrekking tot de door Webklanten gegeven garanties dienen binnen vijftien (15) 
dagen na het voordoen van de tekortkoming per aangetekend schrijven op volgend adres verstuurd 
te worden: Parkweg 4, 5242 CA te Rosmalen. 

 
 


