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Service Level Agreement 
Tenzij anders aangegeven, hebben termen die zijn gedefinieerd in de standaardvoorwaarden 
dezelfde betekenis als ze worden gebruikt in deze Service Level Agreement ("SLA") met beginletters 
in hoofdletters. 
 
Service Beschikbaarheid Doelstelling 
 
De beschikbaarheidsdoelstelling is een maat voor de tijd dat de Partner (en, indien van toepassing, 
de Geautoriseerde gebruikers en andere Eindgebruikers) het platform kan gebruiken De 
beschikbaarheidsdoelstelling wordt maandelijks uitgedrukt. 
 
"Geautoriseerde gebruikers" betekent de werknemers van de Partner, onafhankelijke 
contractanten, agenten, consultants en klanten die geautoriseerd of anderszins aangewezen of 
toegestaan zijn door de Partner om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de applicaties en 
services die door Red Cactus BV beschikbaar zijn gesteld. 
 
"Eindgebruiker" betekent elke persoon of entiteit die een licentie verkrijgt en gebruikt voor toegang 
tot en gebruik van de applicaties en services die door Red Cactus BV beschikbaar zijn gesteld. 
 
Omschrijving Beschikbaarheid Beschikbaarheidsdoelstelling 
Beschikbaarheid van de applicaties en services 
- 24 uur per dag, 7 dagen per week 
- Ten minste 99.8% 
 
* De beschikbaarheid diensten en producten van Red Cactus BV bedraagt ten minste 99.8%, deze 
diensten en producten worden gehost bij TransIP op hun VPS platform.  
 
De beschikbaarheidsdoelstelling is bedoeld om het percentage van de tijd te meten dat het 
Applicaties en diensten gedurende een maand beschikbaar is voor de partner (en, indien van 
toepassing, de geautoriseerde gebruikers en andere eindgebruikers). De werkelijke 
beschikbaarheidsdoelstelling wordt als volgt berekend: 
 
𝐵𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑏𝑎𝑎𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑑𝑜𝑒𝑙𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 = (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖e𝑙𝑒 𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑂𝑢𝑡𝑎𝑔𝑒) 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖e𝑙𝑒 𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 × 100 
 
Waar: 
 
"Uitgesloten tijd" betekent het aantal minuten tijdens overmacht en gepland onderhoud. 
 
"Overmachtsituatie" is elke gebeurtenis of gebeurtenis buiten de redelijke controle van Red Cactus 
BV, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, rellen, terroristische daden, oorlog, elke 
nalatige handeling door de partner (of diens wederverkopers of een geautoriseerde gebruiker of 
andere eindgebruikers), elk probleem met een systeem of technologie waarover Red Cactus BV geen 
controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk probleem in verband met internet, een 
telecommunicatiedienstverlener, applicaties, apparatuur of faciliteiten die zich op het terrein van de 
Partner, de ISP van Red Cactus BV of Partner, of een third-party interface waarop het Voice Platform 
vertrouwt. 
 
"Potentiële Uptime" is het aantal minuten in de kalendermaand minus Uitgesloten Tijd. 



 
"Gepland onderhoud" is elk onderhoud op het spraakplatform waarvan de partner 72 uur van 
tevoren op de hoogte wordt gebracht. 
 
"Outage" is het aantal minuten dat het Platform tijdens de kalendermaand niet beschikbaar was 
voor Partner of, in voorkomend geval, voor Geautoriseerde Gebruikers of andere Eindgebruikers. 
Uitvaltijd is exclusief Uitgesloten Tijd of het uitvallen van een individueel Eindgebruiker-apparaat. 
 
Gepland onderhoud 
Gepland onderhoud voldoet aan de volgende beperkingen: 
 
Beschrijving van onderhoud gerelateerde beperkingen 
 
Doel 
Minimale opzegtermijn voorafgaand aan gepland onderhoud 10 dagen of de opzegtermijn van 
upstream providers indien minder dan 10 dagen 
 
Maximaal aantal geplande onderhoudsacties per maand van meer dan 15 minuten = 5 
 
Maximale duur van elke geplande onderhoudsactie in elke maand = 4 uur 
 
Uitsluitingen 
Deze SLA omvat niet de prestaties van partners van partner-specifieke of door partners aangevraagd 
onderhoud of andere services, codering of configuratie, maar dekt alleen de uptime van het 
communicatieplatform. 
 
Beëindiging 
Als Red Cactus BV niet voldoet aan de beschikbaarheidsdoelstelling, is de enige remedie van de 
partner het beëindigen van de hoofdovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving 
van beëindiging aan Red Cactus BV. 
 
Partner Help Desk 
Partner kan Red Cactus BV e-mailen op support@redcactus.nl om problemen of fouten met 

betrekking tot de applicaties of diensten te melden. 


