
1 Definitie

Dit contract betreft de door LucaNet te leveren SaaS-services. Deze services omvatten:

• Terbeschikkingstelling van de software voor een bepaalde duur

• Terbeschikkingstelling van de server (LucaNet.Cloud) met inbegrip van de nodige geheugencapaciteit

• Technische werking van de servercomponenten van de software

Hierdoor kan de Klant de softwarefuncties gebruiken via toegang op afstand met behulp van de bij de Klant
geïnstalleerde cliëntsoftware.

2 Prijzen, contractduur en beëindiging

1. Voor SaaS-levering wordt een vaste maandeljkse prijs overeengekomen. Deze vergoeding dient aan het begin
van elk maand te worden voldaan. De maandelijkse vergoeding wordt verhoogd met het aan latere
uitbreidingen van de gebruiksomvang toe te kennen bedrag, zoals overeengekomen tussen LucaNet en de
Klant.

2. Bij overschrijding van de overeengekomen omvang van het gebruik is LucaNet gerechtigd de Klant een extra
bedrag in rekening te brengen volgens de geldende prijslijst.

3. Het contract gaat in vanaf de terbeschikkingstelling van de toegangsgegevens aan de Klant. Het contract
wordt automatisch verlengd met een nieuwe termijn van 12 maanden, tenzij het door een van de
contractpartijen wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en van kracht
wordt aan het einde van de betreffende contractperiode.

4. Indien tijdens de looptijd van het lopende contract uitbreidingen van het toepassingsgebied van de software
worden overeengekomen, zijn deze uitbreidingen tevens onderworpen aan de looptijd van het lopende
contract en de opzegtermijn van het lopende contract.

3 Omvang van de diensten voor SaaS-levering

1. LucaNet verleent de Klant het recht de software digitaal te gebruiken gedurende de looptijd van het contract.
Dit betekent dat LucaNet de software op een server zal installeren, de software technisch zal bedienen en de
software zal aansluiten op het internet op een wijze waarmee de Klant toegang heeft tot de software via een
gecodeerde verbinding. LucaNet zal tevens de nodige geheugencapaciteit voor de gegevens van de Klant ter
beschikking stellen.

2. LucaNet.Cloud voor LucaNet.Financial OLAP Server heeft een maximale capaciteit van 8 vCPU en 64 GB RAM,
en een maximale capaciteit van 4 vCPU en 16 GB RAM voor LucaNet.Financial Warehouse.

3. LucaNet biedt SaaS-levering uitsluitend aan op basis van versies die de status "General Availability" (GA)
hebben gekregen. De Klant dient over te stappen op een nieuwe versie voordat de huidige geïnstalleerde
versie van de software zijn EOL bereikt. Het releasebeleid van LucaNet stelt de Klant in staat om te kiezen
tussen LTS en de release train.

4. LucaNet zal de cliëntsoftware tevens ter beschikking stellen van de Klant voor een lokale installatie.
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5. LucaNet zal de Klant voorzien van de nodige toegangsgegevens voor de toegang tot de software.

6. LucaNet zal dagelijks een back-up maken van de gegevens van de Klant. De gegevens worden voor een
periode van 30 dagen opgeslagen.

7. LucaNet zal gedurende de looptijd van het contract het Software Maintenance and Support aan de Klant
verzorgen. De omvang van deze diensten is opgenomen in de Voorwaarden voor Software Maintenance and
Support.

8. De overeengekomen kenmerken van de software vloeien uitsluitend voort uit de servicebeschrijving van de
software. LucaNet is niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van andere kenmerken en functies van
de software aan de Klant. Een dergelijke aansprakelijkheid kan met name niet worden ontleend aan andere
uitspraken over de software in openbare mededelingen van LucaNet, medewerkers van LucaNet of
verkooppartners van LucaNet.

9. Voor zover medewerkers of verkooppartners van LucaNet vóór het afsluiten van de overeenkomst een
garantie bieden, zijn deze garanties voor LucaNet slechts juridisch bindend indien ze door de directie van
LucaNet zijn bevestigd.

4 Overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau

De beschikbaarheid van LucaNet.Cloud is bepaald in de volgende service level-overeenkomst.

4.1 Beschikbaarheid van LucaNet.Cloud

1. LucaNet.Cloud wordt geacht beschikbaar te zijn als deze zodanig op het internet is aangesloten dat de Klant
de belangrijkste functionaliteiten van de software kan gebruiken via online toegang met behulp van de bij de
Afnemer geïnstalleerde cliëntsoftware.

2. Het maandelijkse beschikbaarheidspercentage wordt als volgt berekend:

Beschikbaarheid [%] = 1- (downtime/totale tijdsduur)

De volgende definities zijn van toepassing:

• Downtime: Downtime betekent het totaal aantal minuten binnen dezelfde maand gedurende welke
LucaNet.Cloud niet beschikbaar is. De volgende tijden zijn uitgesloten van de berekening:

• Geplande onderhoudswerkzaamheden (zie artikel 4.2)

• Updates die met de Klant zijn gecoördineerd

• Periodes van niet beschikbaarheid die buiten de controle van LucaNet vallen (storingen veroorzaakt
door de Klant, dienstverleners die aan de Klant zijn toe te rekenen, of derden die aan de Klant zijn
toe te rekenen)

• Totale tijdsduur: Aantal minuten binnen dezelfde maand minus de uitgesloten periodes

3. LucaNet staat in voor 99,00% beschikbaarheid voor LucaNet.Cloud, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in
dit opzicht.
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4. De beschikbaarheid van LucaNet.Cloud wordt elke vijf minuten automatisch bewaakt. De resultaten van deze
monitoring dienen als een adequate basis voor het aantonen van de mate van beschikbaarheid. De Klant kan
vaststellen indien de meetresultaten onjuist zijn.

4.2 Onderhoud

1. Teneinde de kwaliteit en veiligheid van LucaNet.Cloud te waarborgen voert LucaNet dagelijks de volgende
onderhoudswerkzaamheden uit:

a) Automatische updates

b) Back-ups van gegevens

c) Reorganisatie Database

2. Voor geplande onderhoudswerkzaamheden wordt een tijdvenster van in totaal niet meer dan vijf uur tussen
maandag en zaterdag en zeven uur op zondag overeengekomen. LucaNet.Cloud zal niet of met beperkte
functionaliteiten beschikbaar zijn tijdens deze periodes.

3. De geplande onderhoudswerkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen
middernacht en 5:00 uur a.m. lokale tijd (tijd in het datacenter), en op zondag tussen middernacht en 7.00 uur
lokale tijd. De duur van de werkzaamheden is voornamelijk afhankelijk van de omvang van de database van
de Klant en zal meestal tussen de drie en vijf uur duren. Voor de onderhoudswerkzaamheden door de
operator van het datacenter zijn op zondag twee extra uren gepland. De genoemde periodes zijn
ervaringsgerichte schattingen en kunnen per Klant verschillen.

4. Eventuele onderhoudswerkzaamheden die op andere tijdstippen ontstaan, worden per e-mail aan het door
de Klant aangewezen technisch contactpunt gemeld, met een voorafgaande kennisgeving van ten minste 24
uur voor de geplande downtimedowntime. In het geval van aan veiligheid gerelateerde
onderhoudswerkzaamheden kan de Klant korter van tevoren op de hoogte worden gesteld.

5 Verplichtingen Klant

1. De Klant is verplicht om de voor het gebruik van LucaNet.Cloud benodigde systeemvereisten te leveren. Dit
houdt in:

• Goede werking van de internettoegang van de Klant, inclusief de datatransmissieverbindingen van en
naar het overdrachtspunt aan LucaNet.Cloud

• Installatie van de laatste versie van de cliëntsoftware die nodig is voor toegang op voldoende
gedimensioneerde computers.

2. De Klant zal vertrouwelijkheid betrachten in verband met de toegangsgegevens voor LucaNet.Cloud en deze
uitsluitend openbaar maken aan personen aan wie hij voornemens is het gebruik van de software toe te
staan. De Klant dient van iedere persoon aan wie de toegangsgegevens worden verstrekt te verlangen dat
deze zich aan de vertrouwelijkheid houdt. De Klant is jegens LucaNet aansprakelijk voor alle handelingen van
personen aan wie de Klant toegang heeft verleend tot de software door het openbaar maken van de
toegangsgegevens.
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3. De Klant dient zijn toegangsgegevens onmiddellijk en zonder onnodige vertraging te wijzigen zodra het feit,
dat een derde toegang krijgt tot de toegangsgegevens hem ter kennis komt. De Klant dient LucaNet ook
onmiddellijk en zonder onnodige vertraging op de hoogte te brengen van alle aanwijzingen die erop wijzen
dat zijn toegangsgegevens voor de software onderhevig zijn of waren aan misbruik door een derde.

4. De Klant zal LucaNet op de hoogte brengen van elke situatie waarin LucaNet.Cloud niet beschikbaar is en,
voor zover mogelijk, gegevens over de storing verstrekken waarmee LucaNet in staat wordt gesteld de
oorzaak en de omvang van de storing te onderzoeken.
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