
   
Service Level Agreement  

 

Artikel 1 Definities  

1.1 Responsetijd: de tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van een Melding en het tijdstip waarbinnen 
ICBSalarisadminstraties BV de ondersteuning aanvangt, zoals bevestigd in een mondelinge of schriftelijke 
mededeling aan de Klant ten tijde van de Melding.  
1.2 Service Uren: ICBSalarisadminstraties BV ’s response tijd is binnen 24 uur van maandag tot en met vrijdag, 

uitgezonderd erkende Nederlandse feestdagen.   

1.3 Ondersteuning: het verstrekken van algemene assistentie betreffende ICBS met inbegrip van a) uitleg van 

documentatie, b) hulp bij het correct (laten) werken van ICBS, c) verificatie en analyse van juistheid van ingevoerde 

of verwerkte gegevens en exclusief a) de uitleg van de bij de Klant gebruikelijke of gewenste wijze van boekhouden 

of interne boekingsregels, b) het volledig uitleggen van de werking van functies wanneer geen training is gevolgd 

en c) het leveren van implementatiediensten bij aanvang van het gebruik van de Dienst, het leveren van 

projectmanagement of het maken van proces-definities ten behoeve van de inrichting of implementatie bij de 

Klant.  

1.4 Melding: een Melding in Categorie 10, 20, 30 of 40, afzonderlijk of gezamenlijk.  

1.5 Melding Categorie 10: ICBS is in het geheel onbereikbaar door een gebrek aan de zijde van 

ICBSalarisadminstraties BV of ICBS is in het geheel tot stilstand gekomen, waarbij geen van de functies 

benaderbaar is.  

1.6 Melding Categorie 20: een probleem dat een ernstige toepassingsfout oplevert, wat de voortgang van een 

essentiële verwerkingsperiode in gevaar kan brengen, maar niet de gehele ICBS omgeving tot stilstand brengt. Al 

dan niet via enige aanpassing of programma-omleiding kan met een groot deel van ICBS nog wel worden gewerkt.  

1.7 Melding Categorie 30: een niet wezenlijk probleem in ICBS wat een niet-onmiddellijke response van 

ICBSalarisadminstraties BV vereist.  

1.8 Melding Categorie 40: alle vragen en verzoeken om informatie over het gebruik of de implementatie van ICBS. 

De Klant kan voor het behandelen van meldingen uit deze categorie een vergoeding aan ICBSalarisadminstraties 

BV verschuldigd zijn. ICBSalarisadminstraties BV zal indien zij een vergoeding wenst de Klant voor aanvang van de 

behandeling hiervan in kennis stellen.  

 

Artikel 2 Uitzondering SLA (gepland onderhoud / overmacht)  

2.1 Deze SLA beschrijft de minimale specificaties van de Webdienst ICBS de in deze gedefinieerde Service Levels 

zijn niet van toepassing tijdens gepland onderhoud: deze Webdienst ICBS onderbrekende Service Windows zullen 

niet vaker dan 2 (twee) maal per maand gepland worden en niet eerder dan 19:00 uur CET aanvangen. 

ICBSalarisadminstraties BV zal dit minimaal 1 (één) werkdag voor de voorgenomen werkzaamheden via e-mail aan 

de Klant mededelen.  

2.2 Deze SLA is niet van toepassing in de navolgende situaties: In geval van incidenten als gevolg van overmacht, 

bijvoorbeeld als gevolg van terroristische aanslagen, natuurrampen en dergelijke. Enig probleem of storing als 

gevolg van handelen door de Eindgebruiker of onjuiste configuratie van klantenapparatuur; Het niet beschikbaar 

zijn van ICBS op eigen verzoek, en/of het niet beschikbaar zijn van ICBS tijdens werkzaamheden op verzoek van de 

Klant; Indien ICBSalarisadminstraties BV, bij het vaststellen of isoleren van het probleem of de storing, assistentie 

nodig heeft van de Klant die de Klant niet kan geven, om redenen die voor risico van de Klant dienen te zijn; Enig 

probleem of storing als gevolg van storing in de telecommunicatiestructuur van de klant of van derden, of in de 

stroominfrastructuur van derden buiten het Datacenter langer dan 4 uur. 



   
 

Artikel 3 Response-tijden  

3.1 Meldingen kunnen 24 uur per etmaal via support@icbsolutions.nl worden gedaan aan de helpdesk. 

ICBSalarisadminstraties BV wordt automatisch op de hoogte gesteld van een Melding Categorie 10, Ondersteuning 

is voor alle Meldingen beschikbaar gedurende de Service-Uren, en voor Categorie 10 tevens tijdens de Bijzondere 

Service Uren, waarbij voor alle Categorieën de volgende response-tijden gelden: Categorie 10: 3 (drie) uur, 

Categorie 20: 7 (zeven) uur, Categorie 30: 8 (acht) uur en Categorie 40: 3 (drie) werkdagen.  

3.2 Behoudens implementatiediensten vindt Ondersteuning plaats vanuit een vestiging van ICBSalarisadminstraties 

BV. Indien assistentie op locatie van de Klant gewenst is, kan separaat een afspraak worden gemaakt in wederzijds 

overleg tegen het voor de Klant dan geldende tarief.  

3.3 De Klant zal ICBSalarisadminstraties BV de nodige toegang toestaan tot de database van de Klant, en toestaan 

de nodige wijziging toe te passen indien dit is vereist voor het oplossen van de Melding.  

3.4 De Klant zal zorgdragen voor een contactpersoon, die goed op de hoogte is van (de werking van) ICBS en als 

hoofdcontactpersoon of plaatsvervangend hoofdcontactpersoon aangesproken of op teruggevallen kan worden. 

Meerdere contactpersonen is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van ICBSalarisadminstraties BV.  

 

Artikel 4 Het doen van een Melding  

4.1 ICBS bevat een helpdesk, support@icbsolutions.nl, waarbij de Eindgebruikers naar de Supergebruiker 

meldingen kunnen sturen en de Supergebruiker een vraag kan sturen naar ICBSalarisadminstraties BV.  

4.2 Voor de Klant is te volgen hoe ICBSalarisadminstraties BV de Melding opvolgt. Deze procedure geldt voor 

Meldingen uit de Categorieën 20, 30 en 40.  

4.3 Alvorens de helpdesk te raadplegen dient de Klant eerst de handleiding ICBS te raadplegen op de website van 

www.icbsalarisadminstraties.nl.  

4.4 ICBSalarisadminstraties BV is niet aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige, vertraagde verzending en/of 

ontvangst van een door de Klant verzonden of gedane Melding, al dan niet veroorzaakt door het niet (volledig) 

functioneren van telecomdiensten en apparatuur van derden en/of de Klant.  

4.5 ICBSalarisadminstraties BV is vrij in het bepalen welke medewerker de Klant te woord staat, of de Melding 

tracht op te lossen. De Klant kan geen specifieke persoon bedingen bij het te woord staan, of ter dienste zijn.  

 

Artikel 5 Bereikbaarheid  

5.1 ICBSalarisadminstraties BV spant zich maximaal in voor een bereikbaarheid van ICBS die is gerelateerd aan de 

afgenomen service. De calculatie van de bereikbaarheid wordt gebaseerd op gekwalificeerde incidenten die door 

de Eindgebruiker als zodanig bij ICBSalarisadminstraties BV zijn gemeld.  

5.2 ICBSalarisadminstraties BV levert een minimale beschikbaarheidsgraad (uptime) van 99,6% gemiddeld per 

maand van de Webdienst, buiten de Uitsluitingen Service Level Agreement, zoals weergegeven in het eerste deel 

van deze SLA.  

 

Artikel 6 Internet toegang en prestaties  

6.1 ICBSalarisadminstraties BV zal zich maximaal inspannen om de Webdienst zonder haperen te laten werken en 

dat de snelheid acceptabel is om gedurende de dag mee te kunnen werken. Hierbij wordt de navolgende meting 

als objectief meetoordeel gehanteerd: het via een marktconforme computer via een internetverbinding van 

gemiddelde snelheid handmatig opvragen of opslaan van een boekstuk met twee regels in een Omgeving met een 

gemiddelde omvang geschiedt in twee van de drie gevallen binnen 1,5 (anderhalve) seconde, waarbij in het derde 

geval de duur niet langer mag zijn dan 2 (twee) seconden.  
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6.2 ICBSalarisadminstraties BV staat enkel in voor de opgegeven prestaties indien en voor zover de Klant voldoet 

aan de door ICBSalarisadminstraties BV alsdan opgegeven specificaties, waaronder de ondersteuning van Internet 

Explorer, Firefox en andere browsers onder Windows, Apple Macintosh en Linux of andere platformen. Voorts 

dient de Klant te beschikken over voldoende bandbreedte.  

6.3 Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er te allen tijde tenminste 128kbit/sec (zowel download als upload) 

beschikbaar is voor het werkstation vanaf waar ICBSalarisadminstraties BV wordt gebruikt te meten via een 

onafhankelijke website zoals www.speedtest.nl. Het is echter niet noodzakelijk dat elk werkstation afzonderlijk 

beschikt over deze bandbreedte.  

6.4 ICBSalarisadminstraties BV is te allen tijde gerechtigd deze minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval 

zal dat aan de Klanten van te voren worden meegedeeld. In geval de Klant alsdan niet voldoet aan deze nieuwe 

systeem vereisten vervallen daarmee voornoemde prestaties.  

6.5 ICBSalarisadminstraties BV is een pure webdienst, dit brengt met zich mee dat ICBS niet wordt ontwikkeld voor 

gebruik via Terminal Services of Citrix. ICBSalarisadminstraties BV tracht dergelijke constructies naar beste 

vermogen te ondersteunen.  

 

7 Back-up en overige diensten  

7.1 De Klant stemt ermee in dat van haar gegevens reservekopieën worden gemaakt. De door 

ICBSalarisadminstraties BV gehanteerde back-up procedure is als volgt: ICBSalarisadminstraties BV spant zich 

maximaal in om a) elk etmaal een tussentijdse kopie te maken, die 14 (veertien) dagen wordt bewaard, (b) 

éénmaal per week een reservekopie te maken die 4 (vier) weken wordt bewaard, c) elke laatste dag van de maand 

een maandbackup te maken die 1 (één) jaar wordt bewaard en d) de backup van 1 januari van elk jaar 7 (zeven) 

jaar te bewaren.  

7.2 Elke reservekopie wordt gecomprimeerd en versleuteld via het Rijndael (AES) of 448-Blowfish 

encryptieprincipe. De reservekopieën worden opgeslagen in een extern gelegen datacentrum, zulks naar keuze van 

ICBSalarisadminstraties BV. Bestanden uit de functie Bestandsbeheer worden niet meegenomen in een 

reservekopie.  

7.3 De Klant kan verzoeken tot het terugplaatsen van een reservekopie. Hiertoe dient separaat een afspraak 

gemaakt te worden tegen de alsdan geldende vaste vergoeding. ICBSalarisadminstraties BV streeft ernaar deze 

terugplaatsing binnen twee werkdagen te realiseren.  

7.4 De Klant is in staat te bekijken welke Eindgebruikers gebruik maken van een bepaalde functionaliteit, en of 

medewerkers van ICBSalarisadminstraties BV via ICBS toegang hebben tot de Omgeving.  

7.5 ICBS wordt aangeboden vanuit een daartoe uitgeruste locatie. Deze locatie wordt gehost door Uniserver 

Internet B.V. (Uniserver). Uniserver biedt ICBSalarisadminstraties BV een virtual hosting oplossing aan vanuit de 

datacenters van TelecityGroup. TelecityGroup beheert de veiligste, netwerkonafhankelijke datacenters ter wereld. 

TelecityGroup biedt een volledig redundante energie- en koelingsinfrastructuur zodat onze diensten zeker, 

betrouwbaar en altijd beschikbaar zijn. De locatie is dientengevolge op maximale wijze uitgerust, naar de huidige 

stand der techniek, kennis en gangbaar en acceptabel niveau van kosten, om ICBS op professionele wijze aan te 

bieden. Hieronder valt de fysieke bescherming van het pand, de afscherming van toegang door onbevoegden, de 

24x7 hardware-support, brandbeveiliging, stroomuitval en Internettoegang bescherming, firewall, veiligheid, 

databescherming, het maken van reservekopieën et cetera. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden, met 

strategische technologiepartners als VMWare, Dell, Cisco, TippingPoint en Foundry, is een infrastructuur gecreëerd 

die revolutionaire mogelijkheden biedt qua flexibiliteit en schaalbaarheid. Deze infrastructuur wordt UniStructure 

genoemd. Uniserver levert op onze High Availibility Servers een Hardware Uptime garantie van 99,98%  



   
7.6 Het dataverkeer van of naar ICBS wordt 24 uur per dag gecontroleerd vanuit een centrale controlroom waarbij 

ICBSalarisadminstraties BV binnen 30 minuten reageert op het ongeoorloofd trachten toegang te verschaffen tot 

de Webdienst door derden, op onreglementair verkeer dat niet door ICBS gebruikt kan worden, op bedreigend 

dataverkeer of andere pogingen om de juiste werking van ICBS te ondermijnen. Het is ICBSalarisadminstraties BV 

toegestaan in zulke gevallen toegang tot ICBS te blokkeren.  

7.7 Bij het beëindigen van de Overeenkomst tussen ICBSalarisadminstraties BV en de Klant kan 

ICBSalarisadminstraties BV conform artikel 9.6 van de Algemene Voorwaarden de gegevens van de Klant aan de 

Klant ter beschikking stellen.  

 

8 Procedure bij tekortkoming of niet nakomen van verplichtingen 

8.1 De algehele aansprakelijkheid van ICBSalarisadminstraties BV is vermeld en beperkt in de Algemene 

Voorwaarden.  

8.2 Indien ICBSalarisadminstraties BV aantoonbaar toerekenbaar tekort schiet bij het nakomen van de 

verplichtingen, zoals weergegeven in dit deel B (Service Level Agreement), dient de Klant ICBSalarisadminstraties 

BV hiervan op de hoogte te brengen. ICBSalarisadminstraties BV heeft in dat geval 5 (vijf) werkdagen de tijd alsnog 

de dienstverlening terug te brengen op het niveau ten minste gelijk aan het niveau zoals weergegeven in deze 

Service Level Agreement.  

8.3 Indien ICBSalarisadminstraties BV ook deze correctie niet tijdig kan doorvoeren, dient de Klant 

ICBSalarisadminstraties BV schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. ICBSalarisadminstraties BV heeft dan 

10 (tien) werkdagen de tijd alsnog de dienstverlening terug te brengen op het niveau ten minste gelijk aan het 

niveau zoals weergegeven in dit deel B (Service Level Agreement).  

8.4 Indien ICBSalarisadminstraties BV ook de correctie, zoals aangegeven in artikel 7.3, niet kan 
realiseren is ICBSalarisadminstraties BV in verzuim en heeft de Klant het recht de 
Overeenkomst op te zeggen en is de Klant gerechtigd een verzoek tot schadevergoeding in te 
dienen, beide overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.  
8.5 In geval van faillissement van ICBSalarisadminstraties BV zal Uniserver de hostingdiensten die geleverd worden 

aan ICBSalarisadminstraties BV gedurende 6 maanden na het verstrijken van de termijn van de laatst betaalde 

factuur blijven voortzetten teneinde de Klanten van  

 

ICBSalarisadminstraties BV niet onder het faillissement te laten lijden. De klanten van ICBSalarisadminstraties BV 

kunnen gedurende deze periode toegang krijgen tot ICBS, opdat zij hun gegevens veilig kunnen stellen. ICBS is 

ontwikkeld in het Microsoft .Net platform en is er van ICBS een uitgebreide documentatie beschikbaar. Iedere 

bestaande - of nieuwe (salaris)-softwareleverancier zal de bestaande systemen van ICBS snel en naadloos kunnen 

onderhouden. 
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