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Continuïteit centrale server 

Onderhoud hardware, gegarandeerde responstijd en reparatie 
inbegrepen 
Aanvullend op het SUP biedt TKH Security B.V. de mogelijkheid continuïteit afspraken te 
maken over uw centrale server hardware. Hiermee bent u verzekerd van continuïteit en 
hoge beschikbaarheid van het centrale deel van uw beveiligingssystemen. Tijdens de 
gekozen dekkingsperiode geeft dit recht op de volgende dienstverlening; één gratis 
onderhoudsbeurt per jaar, gegarandeerde responstijd binnen 8 uur afhankelijk van het 
gekozen tijdvak voor ondersteuning (kantoortijden of 24/7/365), inclusief dekking van 
herstelwerkzaamheden (arbeid en materialen).

Mogelijkheden 

Prijzen 
Binnen een jaar na aankoop van uw server hardware, kan de SLA voor een periode van 1 
tot 4 jaar worden afgesloten. De volgende prijsstelling is dan van toepassing: (% van 
aanschaf hardware) 

Als de aankoop van een contract meer dan één jaar en minder dan 2 jaar na de 
oorspronkelijke aankoopdatum van de server plaatsvindt, bieden wij een contract aan met 
een opslag van 10%. Vanaf 2 jaar geldt prijs op aanvraag en een verplichte 0-meting. 

Continuïteits contract- Centrale Server Hardware 

Continuïteits contract Kantoortijden - 1 jaar voor server 20% 

Continuïteits contract Kantoortijden - 2 jaar voor server 35% 

Continuïteits contract Kantoortijden - 3 jaar voor server 50% 

Continuïteits contract Kantoortijden - 4 jaar voor server 60% 

Toeslagen 

24/7/365 Add-on 60% 

Continuïteits contract > 1 jaar na oorspronkelijke levering 10% 
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Kantoormogelijkheden 
De responstijd loopt alleen gedurende kantoortijden. Voorbeeld: Op vrijdag om 8:30 uur 
gemeld, uiterlijk de maandag erop om 8:30 uur aanvang van herstel.  

24/7/365 
De responstijd is gelijk aan de werkelijke klokuren. Voorbeeld: Om 8:30 uur gemeld is uiterlijk 
dezelfde dag om 16:30 uur aanvang van herstel 

Voorbeelden 
Voorbeeld 1 Voorbeeld 1 

Aankoopdatum server 01-01-2021 01-01-2021
Aankoopdatum SLA 01-01-2021 01-01-2022
SLA prijzen (keuze) 70% of 80% 
Geldig tot 1 t/m 4 jaar 1 t/m 4 jaar 

FAQ 

Wanneer kan een Continuïteits contract worden aangeschaft?  
Dit wordt aangeboden met een nieuwe offerte en kan op ieder moment worden 
aangeschaft/ afgesloten.  

Wat is de ingangsdatum van een Continuïteits contract?  
De ingangsdatum van een contract is altijd de leverdatum of de verloopdatum van 
de vorige contract periode.  

Wat te doen in geval van uitbreidingen?  
Voorbeeld: de contract periode loopt voor 4 jaar en is vooraf betaald (60%), 
Vervolgens is er na 2 jaar een uitbreiding. De uitbreidingskosten voor hardware 
zullen na de aanschaf over de resterende periode van het contract in rekening 
worden gebracht. 
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What to do in case of extensions? 
tkhsecurity.com 
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© 2021, TKH Security. 

https://tkhsecurity.com/

	Continuïteit centrale server
	Onderhoud hardware, gegarandeerde responstijd en reparatie inbegrepen
	Mogelijkheden
	Prijzen
	Kantoormogelijkheden
	24/7/365

	Voorbeelden

	What to do in case of extensions?

