Overeenkomst inzake housing ISC-zaal
Stichting TeleMANN te Geert Grooteplein 41, 6525 GA Nijmegen (verder te noemen
TeleMANN) en […..] te […..] (verder te noemen: Provider)
gezamenlijk te noemen: Partijen
Overwegende dat:
-

-

-

Provider gebruik wil maken van een housing faciliteit op de computerzaal van het ISC van
de Radboud Universiteit om zijn netwerkapparatuur te plaatsen en van daar uit te koppelen
met zijn klanten waaronder deelnemers in TeleMANN;
TeleMANN met het ISC van de Radboud Universiteit overeengekomen is een speciale
patchkast (TeleMANN-providerkast) voor dat doel te huren en de ruimte daarin beschikking
te stellen van providers tegen een vergoeding van de werkelijke door TeleMANN daarvoor
gemaakte en te maken kosten;
TeleMANN voor deze vergoeding een regeling heeft vastgesteld
(bijlage 1: Regeling Housing ISC via TeleMANN voor Providers);
Provider en TeleMANN de gemaakte afspraken vast willen leggen in deze overeenkomst,

komen het volgende overeen:
Art. 1 Onderwerp
1.1

TeleMANN stelt met ingang van […..] in totaal […..] hoogte eenheden ter
beschikking van Provider om zijn netwerkapparatuur te housen.

1.2

De ter beschikking stelling van hoogte-eenheden ten behoeve van housing van
netwerkapparatuur is de enige relatie tussen TeleMANN en Provider. TeleMANN heeft
geen bemoeienis met de wijze waarop Provider deze apparatuur inzet noch met de
datastromen die door Provider worden getransporteerd.

1.3

Provider zal uitsluitend netwerkapparatuur (dus geen servers) voor housing aanbieden.
Voor het patchen van de apparatuur en de toegang tot de computerzaal van het ISC
zullen TeleMANN en Provider de procedures naleven die zullen worden vastgelegd in
een nader vast te stellen bijlage bij deze overeenkomst. Voor het binnenbrengen van
kabels in het ISC zal Provider de richtlijnen van het ISC in acht nemen.

Art. 2 Vergoeding en duur
2.1

Voor de vergoeding van de housing service en de duur van deze overeenkomst zijn de
bepalingen in de “Regeling Housing ISC via TeleMANN voor Providers” van toepassing.

2.2

De vergoeding voor de housing service zal per kwartaal, vooraf in rekening gebracht
worden. Provider zal de factuur binnen 30 dagen na ontvangst voldoen.

Art.3

Aansprakelijkheid van TeleMANN
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3.1

TeleMANN is slechts aansprakelijk voor schade die Provider lijdt als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming van TeleMANN in de uitvoering van deze
Overeenkomst, wanneer a) het schade aan zaken van Provider betreft, of b) het
schade betreft die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.

3.2

De aansprakelijkheid van TeleMANN is voorts beperkt tot een bedrag van ten hoogste
€ 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- voor alle gebeurtenissen in één bepaald
kalenderjaar tezamen.

3.3

TeleMANN is niet aansprakelijk voor andere schade dan de schade genoemd in artikel
3.1. Daarmee is de aansprakelijkheid van TeleMANN voor gevolgschade of indirecte
schade van Provider (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, personeel dat zijn werk niet
kan uitvoeren, immateriële schade en/of andere vormen van vermogensschade en
schade van derden) uitgesloten.

3.4

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van TeleMANN en
ieder ander die door haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt
ingezet, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie TeleMANN geleverde zaken
en/of onderdelen betrekt.

3.5

Het bepaalde in dit artikel geldt niet als er sprake is van opzet of grove schuld van
TeleMANN en of haar leidinggevenden.

Art. 4 Aansprakelijkheid van Provider
4.1

Provider is aansprakelijk voor schade die de TeleMANN lijdt als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming van Provider in de uitvoering van deze Overeenkomst,
wanneer a) het schade aan zaken van TeleMANN betreft, of b) het schade betreft die
het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.

4.2

Provider vrijwaart TeleMANN voor claims van het ISC en andere derden in verband met
schade die door Provider jegens die derden is veroorzaakt.

4.3

Provider is aansprakelijk voor schade die TeleMANN lijdt als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming van Provider bij de uitvoering van deze Overeenkomst voor
een bedrag van ten hoogste € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- voor alle
gebeurtenissen in een bepaald kalenderjaar tezamen.

4.4

Provider is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade van
TeleMANN (personeel dat hierdoor niet haar werk kan uitvoeren, immateriële schade
en/of andere vormen van vermogensschade) die TeleMANN lijdt of zal lijden.

4.5

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Provider en ieder
ander die door hem in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst wordt
ingezet.

4.6

Het bepaalde in dit artikel geldt niet als er sprake is van opzet of grove schuld van
Provider en of haar leidinggevenden.
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Art. 5 Ontbinding
5.1

Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te
ontbinden door middel van een aangetekende brief:
o indien de wederpartij - ook nadat de benadeelde partij hem/haar schriftelijk
heeft aangemaand en een redelijke termijn heeft gesteld –in gebreke blijft aan
zijn/haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen.
o de wederpartij surséance van betaling is verleend;
o de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
o de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd;
o de wederpartij zijn/haar huidige onderneming staakt.

Art.6

Overdracht

6.1

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst
zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij aan een derde over te dragen. Een
dergelijke toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

Art. 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1

Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2

Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, kunnen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Art.8

Algemene bepalingen

8.1

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Partijen, dan wel andere
algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing.

8.2

Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht,
tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. Onder “schriftelijk” verstaan Partijen alle
communicatie in geschreven vorm, ongeacht of deze communicatie plaatsvindt per
brief of e-mail.
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Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud:

TeleMANN

[…..]

Naam: Boudewijn Nederkoorn

Naam: […..]

Functie: directeur

Functie: […..]

Plaats: Nijmegen

Plaats: […..]

Datum: […..]

Datum: […..]
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Bijlage 1
Regeling Housing ISC via TeleMANN voor Providers
V1: 10 april 2018
1. TeleMANN stelt providers die daar belangstelling voor hebben kastruimte beschikbaar op de
zaal van het ISC om daar hun netwerkapparatuur te plaatsen.
2. De providers dragen gezamenlijk de kosten van deze kast. Jaarlijks wordt voor 1 juli met het
ISC de vergoeding voor het daarop volgende jaar overeengekomen.
3. De periodieke kosten worden per gebruikte hoogte-eenheid over de providers omgeslagen.
In het eerste jaar (2018) bedragen de totale kosten voor de providerkast € 750/mnd excl btw.
4. In de kosten zijn inbegrepen de handlingkosten van het ISC bij het plaatsen van patches.
Patchkabels worden geleverd door en zijn voor rekening van de provider.
5. Een provider kan alleen intekenen voor gebruik gedurende een vol kalenderjaar, zij het dat
nieuw of aanvullend gebruik op elk moment mogelijk is, voor zover de voorraad strekt. In dat
geval wordt het gebruik naar rato in rekening gebracht vanaf de datum van ingebruikname.
Het gebruik van de providerkast wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen TeleMANN
en de betreffende provider.
6. Een provider die zijn gebruik wil beëindigen of inkrimpen, dient dat tenminste zes maanden
voor het eind van het kalenderjaar aan te melden.
7. Uiterlijk 1 september van elk jaar geeft TeleMANN aan wat de kosten per hoogte-eenheid in
het nieuwe jaar zullen zijn. Indien die kosten meer dan 20% hoger liggen dan in het lopende
jaar, heeft de provider het recht om voor 1 oktober van dat jaar alsnog op te zeggen per 1
januari van het nieuwe jaar. TeleMANN zal alsdan direct in overleg treden met de overige
providers over de vraag hoe in de gegeven situatie te handelen.
8. Per kwartaal worden de facturen voor het gebruik uitgestuurd. De eventuele opbrengsten uit
aanvullend gebruik in de loop van het jaar, zullen ten gunste komen van de exploitatierekening van TeleMANN, als vergoeding voor de administratiekosten en handlingkosten van
TeleMANN.
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