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1 Inleiding 

 
Deze SLA is onderdeel van de overeenkomst tussen Inspecter BV en (... .opdrachtgever...). 
In deze SLA staat beschreven op welke wijze Inspecter BV omgaat met support, bereikbaarheid, respons- 
en hersteltijden, performance etc. 
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2 Service Definitie 
 

2.1 Scope 
 

Inspecter BV is niet verantwoordelijk voor gebruik van producten, diensten en services van derden en is 

niet aansprakelijk voor indirecte of directe beïnvloeding van haar diensten als gevolg van het gebruik van 

producten, diensten en services van derden. Diensten en gebruik van producten, diensten en services van 

derden vallen dan ook buiten de scope van deze SLA. 

2.2 Service support activiteiten 
 

U kunt gebruik maken van de infrastructuur van Inspecter BV waar de Inspecter BV producten en diensten 

op draaien. De infrastructuur van Inspecter BV zijn alle componenten die ervoor zorgen dat u gebruik kunt 

maken van de Inspecter BV producten en diensten. U hebt recht op support met betrekking tot de 

afgenomen Inspecter BV producten en diensten. 

2.2.1 Reactietijd op meldingen 
 

Kantooruren 

Opdrachtgever kan meldingen op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 uur zowel telefonisch (via nummer 06-

53369422) als per mail (henkvangelderen@inspecter.nl) doorgeven. 

Inspecter BV zal binnen 12 uur na een melding die tijdens kantooruren heeft plaats gevonden, contact 

opnemen met opdrachtgever per telefoon of email.  

 

Buiten kantooruren 

Buiten deze tijden kan Inspecter de meldingen alleen per mail doorgeven. 

Inspecter BV zal binnen 24 uur na een melding die buiten kantooruren heeft plaats gevonden, contact 

opnemen met opdrachtgever per telefoon of email. 

 

2.2.2 Voldoende concrete melding 
Inspecter BV verstaat onder een ‘voldoende concrete melding’ een melding waarbij minimaal de volgende 
punten zijn aangegeven: 

• duidelijke omschrijving van het probleem 

• naam en versienummer van de internet browser waarop het probleem heeft plaatsgevonden 

met in acht neming van een beperkt aantal standaard browsers en versies waarop de diensten 

zijn getest door Inspecter BV (supported browsers); 

• het adres van de data en/of bekendmakingnummer indien het probleem onjuiste data betreft. 

 

2.2.3 Oplostijden 
 

 probleem heeft alleen 

betrekking op de data 

probleem heeft betrekking op 

de dienst en/of ICT 

Inspecter BV kan geen workaround 

bieden voor het gemelde probleem 

maximaal 2 werkdagen (*) maximaal 5 werkdagen (*) 

Inspecter BV kan een workaround 

bieden voor het gemelde probleem 

maximaal 4 werkdagen (*) maximaal 10 werkdagen (*) 
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(*) Oplostijd gerekend vanaf binnenkomst voldoende concrete melding. Er kan in overleg met de klant ook 

gekozen worden voor een langere oplosperiode als er bijvoorbeeld meerdere problemen zijn die 

gebundeld opgelost kunnen worden (updatecyclus). 

2.2.4 Updates 
Inspecter BV kent twee soorten updates.  

 

Minor updates 

Dit zijn fixes voor fouten in de producten/diensten (bugs) en opmaak.  

Major updates 

Dit zijn fixes om nieuwe functies beschikbaar te stellen bijvoorbeeld door aanpassing van wetgeving. Ook 

kunnen dit nieuwe functies zijn die door klanten als wens kenbaar zijn gemaakt. 



 

Inspecter BV  

3 IT-Service 
 

3.1 Onderhoud 
 

Inspecter BV heeft recht om onderhoud op haar web, server en netwerksystemen uit te voeren. Dit wordt 

gedaan aan de hand van gepland onderhoud. Wanneer dit onderhoud plaats vindt zal worden 

gecommuniceerd met Inspecter BV. Gepland onderhoud kan plaats vinden vanaf 19:00 uur tot 07:00 uur 

en in het weekend. 
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4 Service Niveau Specificatie 
 

4.1 Beschikbaarheid Viewer en mailservice 
 

De beschikbaarheid is de kans dat het geleverde product/dienst beschikbaar is en op verzoeken een 

response geeft. 

Deze beschikbaarheid ligt voor alle services op 99% op jaarbasis; en komt overeen met 3.7 dagen ‘offline’ 
per jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkdagen en de volledige week.  

Gepland onderhoud wordt niet meegenomen in de beschikbaarheid. 

 

4.2 Performance Viewer 
 

De performance kpi van de geleverde netwerkdienst geeft de tijd weer, die de viewer nodig heeft om aan 

een verzoek (request) een antwoord (response) te geven.  

Een verzoek is gelijk aan een functie of operatie. Als tijd wordt de tijd gezien, die de viewer (serverside) 

nodig heeft om de eerste byte van het antwoord terug te geven. De tijd is inclusief het versturen van 

errors of exceptions.  

Binnen 3 seconden dient er een response van de Viewer te zijn.  

 

4.3 Kwaliteit Data 
 

De bekendmakingen bestaan uit: 

• geogerefereerde bekendmakingen; 

• niet-geogerefereerde bekendmakingen. 
 

Gemeten over de periode van 1 dag terug tot 42 dagen terug, zal: 

1. het aantal geogerefereerde en niet-geogerefereerde bekendmakingen gelijk zijn aan die in de 

landelijke voorziening. Indien dit niet het geval is, geldt een oplossingstijd van maximaal 5 

werkdagen. 

2. het aantal geogerefereerde bekendmakingen minimaal gelijk zijn aan het aantal geogerefereerde 

bekendmakingen zoals aangeboden door omgevingsalert of in de landelijke voorziening. Indien 

dit niet het geval is, geldt een oplossingstijd van maximaal 5 werkdagen. 

3. Voor alle bekendmakingen, gemeten over x periode, geldt dat wij ernaar streven om 95% van de 

bekendmakingen op basis van de selectiecriteria en zoekterminologie binnen één werkdag te 

leveren en nagenoeg 100% te leveren binnen vijf werkdagen. We kunnen in absolute zin geen 

100% garanderen, omdat er een minimale mogelijkheid bestaat dat de zoekfunctie van Inspecter 

geen overlap heeft met de gebruikte of ingevoerde terminologie door overheden. 
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5 Contactgegevens 

 
                    Contactgegevens Inspecter BV                
      

      

      

      

      

      

 


