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INLEIDING 

Dit document vormt de Service Level Agreement (“SLA”) van Convenient OnLine BV voor de 

gebruiksovereenkomst van KraamZorgCompleet OnLine. De SLA heeft tot doel het niveau van de 

dienstverlening vast te leggen. Dit wordt bereikt door belangrijke kenmerken te omschrijven, 

prestatienormen vast te stellen en de gevolgen van het onverhoopt niet behalen van deze normen vast 

te leggen. 

De SLA gaat in op datum van oplevering van de Diensten en heeft een looptijd gelijk aan die van 

gebruiksovereenkomst voor KraamZorgCompleet OnLine. 

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen, kennen de volgende definities: 

Aanmeldformulier Formulier dat door Convenient OnLine BV beschikbaar is gesteld (mogelijk 

elektronisch, als webpagina) en dat is bedoeld om KraamZorgCompleet 

OnLine aan te vragen. 

 

Aanverwante 

Applicatie 

Een applicatie van een derde die Klant gebruikt in combinatie met 

KraamZorgCompleet en die Convenient OnLine BV host als onderdeel van 

KraamZorgCompleet OnLine. 

 

Abonnement Niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om KraamZorgCompleet 

OnLine te laten gebruiken door het in de Offerte en/of Aanmeldformulier 

bepaalde aantal Eindgebruikers, conform de mogelijkheden en 

beperkingen die gelden voor de via het Aanmeldformulier (dan wel 

Wijzigingsformulier) gekozen Accounts. 

 

Account 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaarheid 

 

Beschikbaarheids- 

garantie 

 

Betrokkene 

 

Het persoonlijke gebruiksrecht van een Eindgebruiker voor 

KraamZorgCompleet OnLine en de daarbij behorende persoonlijke 

instellingen en gegevens. accounts vallen uiteen in drie soorten: 

Basic: bij een Basic account kan alleen worden ingelogd via een vooraf 

opgegeven, vast IP-adres. Dit type account is niet geschikt voor gebruik in 

combinatie met Citrix-software. 

Dynamisch: bij een Dynamisch account kan worden ingelogd vanaf ieder 

IP-adres, met behulp van een VPN-verbinding. Dit type account is niet 

geschikt voor gebruik in combinatie met Citrix- software. 

Platina: een Platina account wordt aangeraden voor gebruik in combinatie 

met Citrix-software. Indien er wordt ingelogd vanaf een IP-adres dat niet 

vooraf is opgegeven, dient er gebruik te worden gemaakt van een token. 

 

De beschikbaarheid van de Diensten. 

 

De gegarandeerde beschikbaarheid. 

 

 

Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. 

 

Convenient OnLine 

BV 

Datalek 

Convenient OnLine BV, Noordkade 94, 2741GA, Waddinxveen. 

 

Verlies of onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor 

Klant de Verwerkingsverantwoordelijke is en die Convenient OnLine BV 
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Verwerkt in het kader van KraamZorgCompleet OnLine. 

 

Diensten De diensten die Convenient OnLine BV in het kader van 

KraamZorgCompleet OnLine zal leveren aan Klant, waaronder 

ontwikkeling, beschikbaarstelling, aansluiting, beheer en support van 

KraamZorgCompleet OnLine. 

 

Eindgebruiker Natuurlijk persoon die KraamZorgCompleet OnLine gebruikt. 

Handleiding 

 

 

 

 

Hersteltijd 

 

 

 

 

 

Inbreuk in verband 

met 

Persoonsgegevens 

 

 

Intramed BV 

 

 

Kantooruren 

 

 

Klant 

 

 

De handleiding waarin is uitgelegd hoe KraamZorgCompleet OnLine kan 

worden gebruikt, inclusief alle procedures, vereisten, adviezen, tips en 

antwoorden op veel gestelde vragen, zoals beschikbaar gesteld via 

www.kraamzorgcompleet.nl  

 

De tijd tussen het tijdstip van registratie van een Storing door Convenient 

OnLine BV een het door Convenient OnLine BV geregistreerde tijdstip 

waarop de Storing is hersteld. De tijdsduur waarop Convenient OnLine BV 

wacht op de medewerking van Klant wordt niet meegerekend in de 

hersteltijd. 

 

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze 

leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 

opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens. 

 

Intramed BV is de Partij waar het Product KraamZorgCompleet door Klant 

wordt afgenomen. 

 

Op maandag van 8:30 tot 15:00 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag van 

08:30 uur tot 17:00 uur exclusief erkende feestdagen. 

 

De klant van Convenient OnLine BV, waarvan de contactgegevens zijn 

vermeld op het Aanmeldformulier. 

KraamZorgCompleet 

OnLine 

 

 

 

 

 

 

Licentiegevers 

De hosted oplossing van Convenient OnLine BV waardoor 

KraamZorgCompleet (samen met Aanverwante Applicaties) kan worden 

gebruikt via het internet. KraamZorgCompleet OnLine bestaat uit een 

productieomgeving voor iedere Klant en alle KraamZorgCompleet 

modules waar de Klant een licentie voor heeft. Tevens is schijfruimte voor 

opslag van aan KraamZorgCompleet verwante gegevens inbegrepen, tot 

een maximum zoals vermeld in de Handleiding. 

 

Partij anders dan Convenient OnLine BV die aan Convenient OnLine BV 

licenties verstrekt voor of ten behoeve van KraamZorgCompleet OnLine. 

 

Login-gegevens Gegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord (en eventueel een 

fysiek token), die een Eindgebruiker nodig heeft om in te kunnen loggen 

in KraamZorgCompleet OnLine. 

 

Offerte Het document dat Klant van Convenient OnLine BV ontvangt naar 

aanleiding van een vraag van Klant om prijsopgaaf voor Convenient 

OnLine BV producten. 

 

http://www.kraamzorgcompleet.nl/
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Onderaannemer 

 

 

 

 

Overeenkomst 

 

De partij anders dan Klant of Convenient OnLine BV met wie Klant of 

Convenient OnLine BV direct of indirect een overeenkomst heeft in 

verband met de uitvoering van diens verplichtingen onder de 

Overeenkomst tussen Klant en Convenient OnLine BV of een deel daarvan. 

 

Elke overeenkomst tot levering van producten en/of Diensten door 

Convenient OnLine BV aan Klant. 

 

Partij 

 

 

Persoonsgegevens 

Convenient OnLine BV dan wel Klant, als partij bij de 

gebruiksovereenkomst. 

 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon, die Convenient OnLine BV in het kader van de Overeenkomst ten 

behoeve van Klant Verwerkt. 

 

Schriftelijk 

 

 

 

Storing 

Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie 

per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht 

voldoende vaststaan. 

 

Een gebeurtenis die afwijkt van de standaardwerking van de Dienst en die 

de kwaliteit van de Dienst vermindert of verstoort. 

  

Subcontract 

 

 

Subverwerker 

 

 

 

Uitingen 

 

 

 

 

 

 

Een Overeenkomst die Convenient OnLine BV in het kader van de 

gebruiksovereenkomst sluit met een Onderaannemer of andere derde. 

 

De Partij die door Verwerker wordt ingeschakeld als Verwerker ten 

behoeve van de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van 

deze verwerkersovereenkomst en de gebruiksovereenkomst. 

 

Huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, 

marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, 

schetsen, software, documentatie, adviezen, rapporten en andere 

voortbrengselen van de geest die verband houden met de Diensten, 

alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop 

de uitingen zich bevinden. 

 

Vertrouwelijke 

Informatie 

 

 

 

Verwerken 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerker 

 

 

Alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan het 

vertrouwelijke karakter uit de aard van de informatie blijkt. Dit betreft 

informatie die alleen voor een beperkte doelgroep bestemd is. Er bestaat 

kans op schade bij ongeautoriseerde kennisname. 

 

Een verwerking of een geheel van verwerkingen in het kader van de 

Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van 

Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, 

zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 

bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking 

stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen. 

 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 

dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de 
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Verwerkings-

verantwoordelijke 

 

Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt; hierna te 

noemen Convenient OnLine BV. 

 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 

dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel 

van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; 

wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze Verwerking in 

het Unierecht of het lidstatelijk recht worden vastgesteld, kan daarin 

worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke 

criteria deze wordt aangewezen; hierna te noemen Klant. 

 

Wijzigingsformulier  Formulier dat door Convenient OnLine BV beschikbaar is gesteld (mogelijk 

elektronisch, als webpagina) en dat is bedoeld om Wijzigingen door te 

voeren in het Abonnement, zoals in aantal of soorten Accounts. 

 

 

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKHEDEN 

2.1 Verantwoordelijkheden van Convenient OnLine BV 

- Via internet Beschikbaar houden van KraamZorgCompleet en de binnen de servicecatalogus 

van KraamZorgCompleet OnLine vermelde Aanverwante Applicaties, voor personen die op 

grond van het Abonnement op KraamZorgCompleet OnLine BV een gebruiksrecht hebben en 

geldige Login-gegevens bezitten. Convenient OnLine BV heeft ten behoeve van de hosting en 

datacenter-faciliteiten derden ingeschakeld. 

- Uitvoeren van technisch beheer ten aanzien van het netwerk waarmee KraamZorgCompleet 

OnLine aan Klant Beschikbaar wordt gesteld. 

- Installeren (pro-actief) van Beschikbaar gekomen updates van KraamZorgCompleet in de 

KraamZorgCompleet OnLine omgeving. 

- Zorgdragen voor extra servers en andere netwerkcomponenten, zodat bij uitval van een van 

deze componenten, de taken kunnen worden opgevangen door de extra componenten. 

- Beschermen van KraamZorgCompleet OnLine door middel van passende 

beveiligingsmaatregelen, waaronder anti-virusmaatregelen. 

- Beschikbaar stellen van client-software t.b.v. de connectie naar centrale systemen.  

- Bemiddelen bij de aanvraag van het UZI server certificaat en de plaatsing daarvan.  

- Verrichten van proactief en reactief onderhoud zoals gedefinieerd in artikel 3.1. en 3.4. 

- Maken van back-ups conform artikel 3.7 

- Monitoren van KraamZorgCompleet OnLine en het detecteren van (ernstige) Storingen 

conform artikel 3.10  

- Opstellen, onderhouden en testen van noodprocedures bij serieuze Storingen. 

- Bereikbaar zijn voor Klantenondersteuning conform hoofdstuk 4. 

- Conform artikel 5.3 bieden van compensatie indien de Beschikbaarheid van 

KraamZorgCompleet OnLine niet heeft voldaan aan de in artikel 5.1 gegeven garantie. 

- Uitvoeren van Wijzigingsbeheer conform hoofdstuk 6. 

2.2 Verantwoordelijkheden van Klant 

- Aanschaffen, onderhouden en voor het personeel beschikbaar houden van computers met up-

to-date operating system (“OS”), browsersoftware en internetverbinding, alsmede enige door 

Convenient OnLine BV Beschikbaar gestelde (noodzakelijke) client-software. In de Handleiding 

staan de minimumeisen vermeld waar bovenstaande zaken aan moeten voldoen. 
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- Klant is ervoor verantwoordelijk om een separate Overeenkomst te sluiten met Intramed BV 

voor het gebruik van KraamZorgCompleet. Hetzelfde geldt voor overige software leveranciers 

en/of overige (maatwerk) leveranciers waarvan de producten/Diensten niet standaard zijn 

opgenomen binnen KraamZorgCompleet OnLine. 

- Doorgeven van een contactpersoon die in elk geval bevoegd is tot het doen van aanvragen 

voor Diensten of werkzaamheden waarvoor extra kosten in rekening gebracht kunnen worden. 

- Over voldoende rechten beschikken op iedere werkplek om software te kunnen installeren en 

in te loggen op ons netwerk vanaf uw locatie(s). 

- Zorgen dat systemen van Klant gebruik kunnen maken van UZI, middels een UZI-server 

certificaat. Klant kan daarvoor de Handleiding gebruiken, laatst gepubliceerd op 

http://www.uziregister.nl/    

- Zorgen dat systemen van Klant gebruik kunnen maken van Vecozo. Klant kan daarvoor de 

informatie gebruiken, laatst gepubliceerd op https://www.vecozo.nl/ 

- Treffen van alle benodigde maatregelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen via 

systemen van Klant toegang krijgen tot KraamZorgCompleet OnLine en met name ook tot 

Vertrouwelijke gegevens daarbinnen. Daaronder valt het verantwoord en veilig omgaan met 

Login-gegevens, met name waar deze toegang bieden tot veel en/of bijzonder gevoelige 

gegevens. Verder dient Klant te zorgen dat systemen die worden gebruikt voor toegang tot 

KraamZorgCompleet OnLine vrij zijn van virussen en andere kwaadaardige software, o.a. door 

het gebruik van betrouwbare antivirussoftware en het tijdig doorvoeren van security-updates 

in OS, browser en andere relevante software. Klant vrijwaart Convenient OnLine BV voor 

schade die voortvloeit uit het niet naleven daarvan door Klant. Onverwijld melden van 

Storingen. 

- Om een printer te kunnen gebruiken met KraamZorgCompleet OnLine, dient Klant te voldoen 

aan de vereisten zoals door Convenient OnLine BV vermeld, via de Handleiding of anderszins. 

 

NORMEN VOOR ONDERHOUD, BACK-UP EN MONITORING 

Onderhoud 

3.1 Proactief onderhoud is het door Convenient OnLine BV op eigen initiatief updaten van 

KraamZorgCompleet OnLine, bijvoorbeeld voor het verhelpen van Storingen, het behouden of 

verbeteren van compatibiliteit met software waarvan KraamZorgCompleet OnLine afhankelijk 

is, of om zwakheden in de beveiliging te voorkomen of te dichten. Ook de infrastructuur waar 

KraamZorgCompleet OnLine op draait is onderhevig aan (proactief) onderhoud.  

3.2 Planning proactief onderhoud: Convenient OnLine BV kan op drie wijzen proactief onderhoud 

(doen) verrichten: (1) buiten Kantooruren, wanneer de Beschikbaarheidsnormen niet gelden; 

(2) tijdens Kantooruren maar ten minste 2 weken voor het onderhoud gemeld aan Klant via e-

mail naar de opgegeven contactpersoon, waarbij de Beschikbaarheidsnormen niet van 

toepassing zijn; of (3) tijdens Kantooruren, met behoud van Beschikbaarheidsnormen. 

3.3 De kosten voor proactief onderhoud zijn inbegrepen in de Abonnementsprijs. 

3.4  Reactief onderhoud wordt uitgevoerd ten gevolge van een verzoek van Klant. Tijdens reactief 

onderhoud gelden de Beschikbaarheidsnormen voor KraamZorgCompleet OnLine onverkort.  

3.5 Planning reactief onderhoud: Convenient OnLine BV bepaalt de tijdstippen waarop reactief 

onderhoud wordt gepleegd, zoveel mogelijk in overleg met de Klant. 

3.6 Voor reactief onderhoud kunnen separate kosten in rekening worden gebracht. 

http://www.uziregister.nl/
https://www.vecozo.nl/
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Back-up 

3.7 Convenient OnLine BV hanteert voor het veilig stellen van data een back-up oplossing. Deze 

geo- redundante oplossing is op onderstaande wijze geconfigureerd: 

a) De back-ups zijn zodanig ingesteld dat er elke werkdag een back-up met alle 

Wijzigingen wordt gestart die wordt weggeschreven naar disk met een bewaartermijn 

van 6 maanden. Het voordeel van een back-up naar disk is dat deze snel terug te zetten 

is (ten opzichte van een back-up tape). 

b) De back-ups zijn zodanig ingesteld dat er elke nacht volgend op een werkdag een 

back-up met alle Wijzigingen wordt gestart die wordt weggeschreven naar disk in een 

ander datacenter op een andere locatie in Nederland met een bewaartermijn van 6 

maanden. Het voordeel van een geo-redundante oplossing is dat uw data bij een 

complete vernietiging van de primaire locatie door bijvoorbeeld brand of storm nog 

steeds veilig is. 

c) De back-ups zijn zodanig ingesteld dat er elke maand een back-up naar tape wordt 

weggeschreven, deze tape wordt na 6 maanden overschreven. 

d) De back-up procedure is zodanig ingericht dat er elke 6 maanden een tape uit roulatie 

wordt genomen, om de betreffende momentopname langer te bewaren en niet te 

overschrijven. Deze tape wordt op een (derde) locatie in Nederland bewaard. Tapes die 

uit roulatie genomen zijn worden na 7 jaar overschreven. 

3.8 De bovenstaande omschrijving van het back-upbeleid houdt geen garantie in dat een 

specifieke back-up die op een bepaald moment is gemaakt, altijd Beschikbaar is om te kunnen 

worden teruggezet. Indien een specifieke back-up kopie niet Beschikbaar of onbruikbaar is, zal 

een andere back-up kopie worden gebruikt om de situatie zo goed mogelijk te Herstellen. 

3.9 Convenient OnLine BV kan te allen tijde haar back-up frequenties en bewaartermijnen 

aanpassen aan voortschrijdende technologische ontwikkelingen, zoals de opslagcapaciteiten 

en foutgevoeligheden van opslagmedia. Klant kan op aanvraag inzicht verkrijgen in de op enig 

moment geldende back-up procedure. 

Monitoring 

3.10 KraamZorgCompleet OnLine is aangesloten op een monitoring-systeem.  

3.11 Indien uit de monitoring blijkt dat een Storing gaande is, wordt dienst hebbend personeel van 

Convenient OnLine BV gealarmeerd. Convenient OnLine BV zal de Storing (doen) Herstellen 

conform de normen in deze SLA. 

 

NORMEN VOOR KLANTENONDERSTEUNING 

4.1 Dienstvensters  

DIENSTVENSTER OMSCHRIJVING TARIEF 

Maandag van 8:30 tot 15:00 uur. 

Dinsdag t/m vrijdag van 08:30 

uur tot 17:00 uur 

Convenient OnLine BV is bereikbaar voor 

support tijdens Kantooruren. 

Voor de bereikbaarheid van het service centrum 

van KraamZorgCompleet geldt een ander 

dienstvenster, conform de SLA van 

KraamZorgCompleet. 

Inbegrepen in 

Abonnement 

*exclusief erkende feestdagen 
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4.2 Klantenondersteuning (Support) 

a) Tijdens Kantooruren kunnen alle Klanten van Convenient OnLine BV verzoeken voor 

Klantondersteuning en meldingen van Storingen indienen. Het service centrum van 

KraamZorgCompleet kan eerstelijns support leveren voor KraamZorgCompleet OnLine. 

b) Een verzoek voor Klantenondersteuning kan op de volgende manieren worden gedaan: 

i. Per e-mail: meldingen@intramedonline.nl 

ii. Telefonisch tijdens het dienstvenster: 0182 62 11 23 

c) Klant dient niveau 1 en 2 Storingen (zoals omschreven in art. Storingen) altijd per 

telefoon te melden. Op die wijze kan er het snelste worden gereageerd.  

 

Buiten de openingstijden van het service centrum dient de Klant niveau 1 of 2 

Storingen te melden via email. Als daar een Storing is gemeld, wordt het personeel 

direct bij aanvang van de werkzaamheden de volgende werkdag op de hoogte 

gebracht. 

d) Verzoeken die per email zijn gedaan, zullen over het algemeen eerst met een 

automatische ontvangstbevestiging worden beantwoord. Telefonisch ingediende 

verzoeken kunnen, als dat wenselijk is, tevens per email nader worden afgehandeld. 

e) KraamZorgCompleet OnLine behoudt zich het recht voor om, in overleg met u, naar 

andere oplossingen te zoeken indien een telefonisch consult per dag langer duurt dan 

twintig minuten. 

4.3 Dienstvensters voor support 

DIENST VENSTER 

Telefonische registratie en aannemen/afhandeling van verzoeken service centrum uren 

Registratie van verzoeken via e-mail 24/365 

Afhandeling van verzoeken die Storingen van niveau 1 betreffen en Herstel. Kantooruren 

Afhandeling van verzoeken die Storingen van niveau 2 betreffen en Herstel Kantooruren 

Afhandeling van verzoeken die Storingen van niveau 3 betreffen en Herstel Kantooruren 

Afhandeling van verzoeken die Storingen van niveau 4 betreffen en Herstel Kantooruren 

4.4 Storingen 

a) Convenient OnLine BV streeft ernaar de Diensten zonder enige Storingen te leveren. 

Als er toch Storingen optreden, tracht Convenient OnLine BV de Diensten zo snel 

mogelijk weer volledig te Herstellen. 

b) Storingen worden ondergebracht in verschillende niveaus: 

STORINGSNIVEAU OMSCHRIJVING 

niveau 1 De Dienst functioneert geheel niet en is onbruikbaar voor Klant en een 

groot aantal andere Klanten, zonder dat dit te wijten is aan niet-naleving 

van een verantwoordelijkheid van Klant. 

niveau 2 De Dienst functioneert geheel niet en is onbruikbaar voor Klant en 

tenminste één andere Klant, zonder dat dit te wijten is aan niet-naleving van 

een verantwoordelijkheid van Klant. 

mailto:meldingen@intramedonline.nl
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niveau 3 De Dienst functioneert met hinderlijke vertraging en/of fouten, zonder dat 

dit te wijten is aan niet-naleving van een verantwoordelijkheid van Klant. De 

Dienst is ondanks de hinder en beperkingen nog wel te gebruiken. 

niveau 4 De Dienst functioneert niet volgens de specificaties, zonder dat dit te wijten 

is aan niet-naleving van een verantwoordelijkheid van Klant. De hinder is 

echter zeer beperkt. 

4.5 Hersteltijd 

a) De Hersteltijd is de tijd tussen het tijdstip van registratie van een Storing door 

Convenient OnLine BV en het door Convenient OnLine BV geregistreerde tijdstip 

waarop de Storing is Hersteld. De tijdsduur waarop Convenient OnLine BV wacht op 

de medewerking van Klant wordt niet meegerekend in de Hersteltijd. 

b) De Hersteltijd voor een Storing is afhankelijk van het Storingsniveau en het 

Dienstvenster. Omdat een Storing door vele factoren kan worden veroorzaakt, kan 

over de Hersteltijd daarvan geen garantie worden afgegeven, buiten de 

Beschikbaarheidsgarantie in artikel 5.1. De tijden in de onderstaande tabel betreffen 

dan ook streeftijden. 

STORINGSNIVEAU HERSTELTIJD BINNEN HET GELDENDE DIENSTVENSTER VOOR SUPPORT 

niveau 1 4 uur 

niveau 2 8 uur 

niveau 3 5 werkdagen 

niveau 4 10 werkdagen 

c) Convenient OnLine BV spant zich in om Klant zo goed mogelijk op de hoogte te 

houden van de voortgang in het Herstel van eventuele Storingen. 

4.6 Melden van Storingen 

a) Iedere melding die een Storing betreft, dient bij voorkeur de volgende informatie te 

bevatten: 

i. Debiteurnummer of KraamZorgCompleet licentienummer; 

ii. Een omschrijving van de Storing; 

iii. De prioriteit van de Storing volgens Klant (niveau 1,2 ,3 of 4); 

iv. Een naam voor de Storing; 

v. In het onderwerp van de email de zin “KraamZorgCompleet Online Storing” 

vermelden; 

vi. De specifieke plek in de applicatie waar de Storing zich voordoet; 

vii. Een screenshot waaruit de Storing blijkt 

b) Bij de vaststelling zal Convenient Online BV de prioriteit die Klant heeft opgegeven 

meewegen, maar het is uiteindelijk Convenient Online BV die definitief vaststelt of er 

sprake is van een Storing en welke prioriteit deze heeft. 
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BESCHIKBAARHEIDSGARANTIE EN COMPENSATIEREGELING 

Beschikbaarheidsgarantie 

5.1  Beschikbaarheid is het percentage van de tijd waarin KraamZorgCompleet OnLine tijdens 

Kantooruren zonder niveau 1 en niveau 2 Storingen is geleverd, zoals gemeten door de 

monitoring. 

5.2 Convenient OnLine BV biedt een gegarandeerde Beschikbaarheid van 97,8% per maand. Dat 

wil zeggen dat KraamZorgCompleet OnLine gegarandeerd niet meer dan 4 uur per maand niet 

Beschikbaar is tijdens Kantooruren1. 

Compensatieregeling 

5.3 Indien de Beschikbaarheidsgarantie niet wordt gehaald, heeft Klant recht op compensatie. Per 

vol uur dat de Dienst onbeschikbaar was, boven de in artikel 5.2 vermelde limiet, heeft Klant 

het recht om 5% van het bedrag dat Klant voor de betreffende Dienst in de betreffende maand 

heeft betaald, terug te krijgen, tot een maximum van 100%. 

5.4 De Beschikbaarheidsgarantie geldt niet wanneer aantoonbare overmacht de oorzaak is van het 

niet halen van de norm. 

5.5 In geen geval zal de compensatie hoger zijn dan het volledige bedrag dat Klant voor de 

betreffende Diensten in de betreffende maand heeft betaald. 

5.6 Om aanspraak te kunnen maken op compensatie vanwege een lagere Beschikbaarheid dan is 

gegarandeerd in de bovenstaande Beschikbaarheidsgaranties, dient Klant een verzoek tot 

compensatie in te dienen binnen drie kalendermaanden na de maand waarop het verzoek tot 

compensatie betrekking heeft. Na deze termijn verliest Klant enige aanspraak op compensatie. 

5.7 Een verzoek tot compensatie kan worden ingediend via email of per (aangetekende) brief, 

maar niet telefonisch. In de onderwerpregel van de email of brief, dient “verzoek tot 

compensatie in verband met Beschikbaarheidsgarantie” of iets van gelijke strekking te zijn 

vermeld. In het verzoek zelf dient te worden gesteld, en met bewijs gestaafd, op welke 

momenten de Storingen hebben plaatsgevonden en er dient een berekening te zijn 

opgenomen van wat volgens Klant de feitelijke Beschikbaarheid is geweest in de bedoelde 

maand. 

5.8 Binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot compensatie, zal Convenient OnLine BV 

Klant informeren of het verzoek wordt toegekend of niet. In het geval van toekenning zal 

uitbetaling plaatsvinden binnen twee weken na dagtekening van het bericht waarin de 

beslissing tot toekenning is opgenomen. 

5.9 De compensatieregeling vormt een contractuele boete. De volgens de compensatieregeling uit 

te keren boetebedragen zijn de enige vergoeding waar Klant aanspraak op kan maken indien 

Convenient OnLine BV niet het in deze SLA uiteengezette serviceniveau biedt. 

 

                                                      
1 Om het rekenen eenvoudig te houden, wordt er gerekend alsof iedere maand exact even veel uren heeft binnen Kantooruren. 

Zo worden complicaties met schrikkeljaren en afwijkende hoeveelheden uren voor verschillende maanden vermeden.  

De totale uren per maand zijn als volgt berekend: 8,5 uur per dag X 5 = 42,5 uur per week. 42,5 X 52 = 2210 uren per jaar.  

2210 / 12 = 184,17 uren per maand. 184,17 x 0,978 = 180,17. 
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WIJZIGINGSBEHEER 

Indien Klant een Wijziging in de Diensten wenst, dient deze per brief of email een verzoek in te dienen. 

6.1 Een verzoek voor Wijziging kan op twee wijzen ontstaan: 

a) Klant dient een verzoek in; 

b) Er is sprake van een erkend probleem dat Convenient OnLine BV door een Wijziging 

op wenst te lossen. 

6.2 Convenient OnLine BV zal zich inspannen verzoeken te realiseren, maar totdat er akkoord is 

bereikt over de inhoud, planning en prijs van de Wijziging, kan Convenient OnLine BV te allen 

tijde besluiten geheel van de Wijziging af te zien indien zij de inspanning die daartoe geleverd 

moet worden onevenredig acht. 

6.3 Indien een verzochte Wijziging niet zal worden gerealiseerd, zal Convenient OnLine BV Klant 

daarover onverwijld informeren. 

 

BIJLAGE A: SPECIFICATIES DATACENTER 

Convenient OnLine BV maakt gebruik van de volgende datacenters: 

- Diemen (eigendom XS4ALL) 

- Amsterdam (eigendom XS4ALL) 

Ten tijde van dit schrijven zijn de XS4ALL Datacenter is in bezit van een ISAE3000 Type I certificaat. De 

(overige) actuele specificaties over beide datacenters kunt u vinden op:  https://www.xs4all.nl  

https://www.xs4all.nl/

