AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK MICROSOFT-DIENST
Artikel 1: Definities
1.1 Aanvullende Voorwaarden: de bepalingen opgenomen in dit document welke van toepassing
zijn binnen de overeenkomst tussen Klant en TransIP.
1.2 Klant: de (rechts)persoon die diensten afneemt bij TransIP.
1.3 License Mobility: het License Mobility Programma van Microsoft.
1.4 Microsoft: de (intellectueel) eigenaar van alle Microsoft-software.
1.5 Microsoft-dienst: iedere dienst genoemd in de SPUR en alle overige Microsoft-software
waarvoor licenties zijn vereist.
1.6 Reseller: de partij waaraan TransIP het licentiegebruik rapporteert en waarvan TransIP
Microsoft-licenties ontvangt.
1.7 SPUR: de meest recente versie van de Services Provider Use Rights.
1.8 TransIP-dienst: onder meer een VPS, webhostingpakket of domeinnaamregistratie.
Artikel 2: Duur en beëindiging
2.1 De Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen Klant en
TransIP en hebben gelding naast de Algemene Voorwaarden van TransIP.
2.2 De Aanvullende Voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat Klant een
Microsoft-dienst afneemt van TransIP of gebruikt op een TransIP-dienst.
2.3 De Aanvullende Voorwaarden eindigen op het moment dat geen Microsoft-dienst meer
afgenomen of gebruikt wordt op de TransIP-dienst, waarbij geldt dat de artikelen 4, 5 en 6 van
deze Aanvullende Voorwaarden hun werking behouden voor de duur van 24 maanden nadat
door Klant geen Microsoft-dienst meer afgenomen of gebruikt wordt op de TransIP-dienst.
Artikel 3: Licentiegebruik en -inbreng
3.1 TransIP biedt direct licenties aan voor alle Microsoft-diensten genoemd op deze pagina.
3.2 TransIP is gerechtigd bepaalde licenties voor Microsoft-diensten uit het productpakket te halen.
Indien door Klant gebruikte licenties voor Microsoft-diensten uit het assortiment worden
gehaald, stelt TransIP Klant hier 2 maanden van tevoren in kennis. Na het verstrijken van de
periode van 2 maanden is het Klant niet meer toegestaan deze licenties te gebruiken op de
TransIP-dienst.
3.3 Voor Microsoft-diensten die niet in artikel 3.1 zijn genoemd kan Klant licenties inbrengen via
License Mobility.
3.4 Indien geen licentieafname of inbreng via License Mobility mogelijk is voor een Microsoft-dienst
is het Klant verboden hiervan gebruik te maken op de TransIP-dienst.
3.5 Klant garandeert jegens TransIP dat, op ieder moment, voor elke Microsoft-dienst een geldige
licentie wordt afgenomen of ingebracht via License Mobility. Klant controleert maandelijks in
het controlepaneel of het juiste aantal licenties staat geregistreerd. Indien daar op enig moment
geen sprake van is, kan TransIP overeenkomstig artikel 6 licentiekosten en een opslag in
rekening brengen.
Artikel 4: Auditbevoegdheden en sancties bij obstructie van audit
4.1 Klant geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TransIP en/of een door
TransIP aangewezen derde voor een verificatie van de aanwezige Microsoft-diensten op diens
TransIP-dienst en verschaft daartoe toegang tot diens TransIP-dienst.
4.2 De verificatie zal worden uitgevoerd door TransIP en/of een door TransIP aangewezen derde, al
dan niet door gebruikmaking van (monitorings)software.

4.3 TransIP is gerechtigd de levering van de TransIP-dienst op te schorten en/of te beëindigen
zonder dat TransIP schadeplichtig is jegens Klant, uit welke hoofde dan ook, indien (i) er een
gegrond vermoeden bestaat dat de garantie opgenomen onder artikel 3.5 door Klant wordt
geschonden of (ii) na aankondiging van verificatie niet binnen 7 dagen toegang tot de TransIPdienst is verkregen.
4.4 Informatie verkregen in het kader van de verificatie zal enkel gebruikt worden voor een
deugdelijke vaststelling van het vereiste aantal licenties. Klant verleent TransIP
onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om de verkregen informatie ter vaststelling
van het vereiste aantal licenties te verstrekken aan Reseller en/of Microsoft. Overige informatie
die hieraan niet bijdraagt zal strikt geheim worden gehouden door TransIP en de door TransIP
aangewezen derde. De verkregen informatie wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
voor het uitvoeren van de verificatie. De informatie wordt vernietigd zodra de verificatie is
afgewikkeld en akkoord bevonden is door Reseller.
4.5 Indien een afwijking wordt geconstateerd tussen afgenomen of ingebrachte licenties via License
Mobility en de Microsoft-dienst(en) op een TransIP-dienst kan TransIP hiervoor overeenkomstig
artikel 6 licentiekosten en een opslag in rekening brengen.
Artikel 5: Delen bepaalde gegevens met Reseller
5.1 Indien Klant per maand licenties afneemt of inbrengt met een waarde van meer dan EUR
1.000,– kan TransIP de naam, het adres en het land van Klant doorgeven aan Reseller.
Artikel 6: Licentiekosten, opslag en schadevergoeding
6.1 De licentiekosten inclusief opslag die TransIP in geval van artikel 3.5 en/of artikel 4.5 in rekening
kan brengen bedragen:
- 150% van de maandelijkse kosten voor de licentie bij TransIP; of
- indien de licentie niet door TransIP wordt aangeboden 150% van de maandelijkse kosten
van de licentie bij Reseller.
6.2 De maandelijkse licentiekosten, zoals bepaald in artikel 6.1, worden in rekening gebracht vanaf
de startdatum van de TransIP-dienst waarop de Microsoft-dienst wordt ingezet, tenzij Klant kan
aantonen dat de Microsoft-dienst daarop later pas is ingezet. Indien Klant niet binnen 30 dagen
heeft aangetoond met bewijsstukken dat de startdatum niet tot uitgangspunt kan worden
genomen, vervalt het recht van Klant om verweer te voeren op de startdatum van de TransIPdienst.
6.3 TransIP behoudt zich daarnaast het recht voor volledig schadevergoeding te vorderen van Klant
in het geval dat de schade geleden door TransIP, waaronder tevens begrepen interne
behandelkosten en kosten van derde voor verificatie, Microsoft en/of Reseller met behulp van
artikel 6.1 en 6.2 niet volledig kan worden gedekt.
Artikel 7: Overige bepalingen
7.1 Bij strijdigheid tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van TransIP
gaan de eerstgenoemde voor.
7.2 TransIP is gerechtigd de Aanvullende Voorwaarden te wijzigen op het moment dat de
onderliggende (licentie)overeenkomst tussen TransIP en Microsoft of TransIP en Reseller wijzigt
of indien dit ten minste één maand van tevoren wordt aangekondigd.
7.3 Indien één of meer bepalingen uit deze Aanvullende Voorwaarden ongeldig of onverbindend
worden verklaard blijven overige bepalingen onverminderd geldig. Partijen spannen zich in om
een nieuwe, geldige bepaling van vergelijkbare strekking overeen te komen.

