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Dit Service Level Agreement (SLA) bevat de afspraken over de dienstverlening van Vialis aan Gemeente 
Utrecht betreffende service, het beheer en onderhoud van het reistijdsysteem (WP78b). Deze afspraken 
hebben betrekking op de dienstverlening zelf, maar beschrijven ook de communicatie (rapportage en 
overleg) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

De SLA dient ter vastlegging van de afspraken tussen Gemeente Utrecht en Vialis over de te leveren 
diensten en alle daarmee samenhangende rechten en plichten voor beide partijen. De SLA dient 
daarom goedgekeurd te worden door de bevoegde vertegenwoordigers van Gemeente Utrecht en 
Vialis. 

Wijzigingen in het SLA behoeven de goedkeuring van de bevoegde vertegenwoordigers van 
Gemeente Utrecht en Vialis. 

Voor de consequenties van de overdracht van het SLA van Gemeente Utrecht naar de Gemeente 
Utrecht wordt verwezen naar de Bestuurs Overeenkomst. 

2 Overeenkomsftiïs:;en 

tussen Gemeente Utrecht en Vialis 

Hierna te noemen: Gemeente Utrecht Vialis 

Naam: 
Functie: 

Datum: 

Handtekening: 

leder afzonderlijk te rtij" en gezamenlijk "Partijen", 

SLA-kenmerk: 

Versie: 

SLA-85064-WP78b 

1.6 

"'.: 

Ingangs'datum: op 1-4-2009 of ná ondertekening van deze overeénkomst 

Installatien ummer: VTF0456 

Contractnummer: 85064 

© Vialls b.v. 2009 ,16·0S:2009 
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Contactpersoon: 

Functie: 

Telefoon: 

Email: 

Bezoekadres: 

Correspondentie adres' 

Contactpersoon: 

Functie: 

Telefoon: 

Email: 

Bezoekadres: 

Contactgeg 

Externe klant: 
Afdeling: 

Contactpersoon: 

Functie: 

Telefoon: 

Email: 

Vialis b.v.! BU Services 

Contractzaken 

~ersoon} 
I t 

rTI<=>.,nT'" Utrecht 
Verkeer en Vervoer 

Bezoekadres: Ravellaan 96, UTRECHT 

Correspondentie adres: Postbus 8406, 3503 RK UTRECHT 

Melden incidenten 
Firmalinstantie 
Contactpersoon: 

Telefoon: 

Email: 

©Vialis b.v. 2009 

Gemeente Utrecht 
Secretariaat Dienst StadsOnt~ 

afd Verkeer & 

Vialis b.v., ICT Beheer 

Exploitatie 
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De genoemde vertegenwoordigers zijn namens de externe klant bevoegd om een incident van de in 
deze Service Level Agreement genoemde dienst(en) te melden aan Vialis. 

5 Definities~ afkortingen en meetvoorschriften 

Onderstaand een overzicht van de begrippen, afkortingen en meetvoorschriften die in deze Service 
level Agreement worden to~epast. ~ l~" ,\ 

.overeenkomst 
Deze Service Level Agreement en de eventueel daarbij behorende bijlage(n). 

Installatie 
Samenstel van hardware en software welke in totaal verband een van tevoren gedefinieerde functie 
vervult. 

Configuratie 
Samenstel van hardware en software welke onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

Hardware 
De fysiek aanwezige apparatuur conform het overzicht in deze Service Level Agreement. '-i .. ,' ., . .,j":', .... ' It 

Software 
Op de hardware geïnstalleerde programmatuur conform het overzicht in deze Service Level 
Agreement. 

Tvpering onderhoud. beheer en support 
De onderstaande typen onderhoud en beheer kunnen in het kader van deze SLA uitgevoerd worden: 

Preventief onderhoud: 
o Het uitvoeren van naar hel oordeel van ViaUs vol@oende technische controles en afstel

lingen om de installaties in bedrijfsvaardige conditie te houden, het repareren of vervan
gen van onderdelen van de installaties indien deze naar oordeel van Vialis in onvoldoen
de bedrijfsvaardige conditie zijn en het aanbrengen van de door Via lis noodzakelijk ge
achte betrouwbaarheidsverbeteringen. Het preventief onderhoud heeft tot doel om te 
voldoen aan de afgesproken beschikbaarheidsnorm. 

.. Correctief onderhoud: 
o Het na afroep opheffen van incidenten van de installaties, het repareren of vervangen 

van onderdelen van de installatie, indien deze naar het oordeel van Vialis in onvoldoende 
bedrijfsvaardige conditie zijn, het aanbreng~n van de door Via lis noodzakelijk geachte 
betrouwbaarheidsverbeteringen en het verl1aIgens functioneel controleren van de instal-
latie. , 

o Het analyseren van fouten en defecten in de programmacode van de software bij het op
treden van reproduceerbare incidenten. Het corrigeren van fouten en defecten in de op 
dat moment geldende en de direct voorafgaande versie van de programmacode. 

Functioneel onderhoud: 
o Het zodanig additioneel verrichten van werkzaamheden dat ondanks de wijzigende om

gevingscondities de apparatuur functioneel beschikbaar blijft en blijft voldoen aan de ge
stelde functionele eisen. 

o Het periodiek verrichten van functionele inspecties en zonodig initiëren van correctief on
derhoud. 

o Het registreren van de werkingstoestand van de betrokken apparatuur en het periodiek 
rapporteren hieromtrent aan Gemeente Utrecht. 

o Het periodiek testen van de werking van alle onder dit contract functionerende appara
tuur en het geven van schriftelijke adviezen omtrent functionele verbeteringen. 

Operationeel beheer: 
o Het registreren ,van incidentmeldingen van Gemeente Utrecht en meldingen vanuit de in-

stallaties. t. 

. ©Viälisb.v. 2009'· . . <2Wj 16-Q9-2009 
Paraaf Vialis: \". 
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o Het initiëren van preventief en correctief onderhoud conform de gemaakte afspraken tus-
sen Gemeente Utrecht en Vialis. 

o Het controleren op uitvoering van preventief en correctief onderhoud. 
o Het, indien mogelijk, (op afstand) monitoren van de installaties. 
o Het afmelden van afgehandelde incidentmeldingen. 
o Het uitgeven·van rapportages. 

Support: 
o Vialis zal Gemeente Utrecht desgevraagd telefonisch instructie en advies verlenen inza

ke het gebruik en het functiönerên van de installatie. De telefonische instructie en het 
advies vinden plaats door de Helpdesk van Vialis en is beperkt tot het maximaal aantal 
uren zoals vermeld In deze Service Level Agreement 

• Verkeerskundig onderhoud: 
o Het regulier toetsen van de performance aan vooraf gesteld verkeerskundige eisen, 
o Het verrichten van werkzaamheden aan verkeerskundige componenten (w.o. netwerk, 

HB-Matrices, verkeersmodel) om de werking van de dienst conform de vooraf gedefini
eerde verkeerskundige eisen te laten functioneren. 

Wegkantsvsteem 
Installatie op, langs of boven de weg, inclusief hardware, software en bekabeling. 

Down-Time (DTJ 
De tijd (in minuten) welke de voorziening niet heeft gefunctioneerd of niet beschikbaar is geweest 
voor Gemeente Utrecht, dit volgens de normen waarop gemeten wordt. Het tijdsvenster waarin pre
ventief onderhoud wordt uitgevoerd waarbij functieverlies kan optreden wordt niet meegerekend. 

Maxima/e beschikbaarheid (MBH) 
De periode (in minuten) welke de voorziening beschikbaar had kunnen zijn. 

Werkdagen 
De dagen waarop het onderhoud wordt uitgevoerd. Bij preventief onderhoud zijn dit over het alge
meen de werkdagen maandag tot en met vrijdag exclusief de officiêle feestdagen. Bij correctief on
derhoud betreft dit de werkdagen inclusief de officiële feestdagen en, indien afgesproken, op zater
dag of zondag. 

Kantoortijden 
De periode van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 16:30 uur, exclusief de officie Ie 
feestdagen. 

Servicetiid 
De tijden waarbinnen het preventief of correctief onderhoud wordt uitgevoerd. 

Aanvangstijd 
Tijd waarbinnen Vialis een aanvang heeft gemaakt met het oplossen van het incident gemeten vanaf 
het moment van aanmelden/onderkennen van het incident. 

Overschreden Aanvangstijd (OA T) 
Het aantal keren dat de aanvangstijd wordt overschreden het OAT. 

Reactietijd (RT) 
Tijd waarbinnen Vialis contact heeft opgenomen met de Gemeente Utrecht, voor het opvragen van 
additionele informatie, het eventueel beoordelen van het incident en het toekennen van een prioriteit. 

Overschreden Reactietijd (ORT) 
Het aantal keren dat de reactietijd wordt overschreden het ORT. 

Hersteltijd (HTJ 
Tijd waarbinnen het incident is verholpen. 

Overschreden Herste/tijd (OHT) 

.. p~;a~f -~;~lis: ?f/J; 16·09-~2009 . 
Paraaf Gemeente Utrecht: 
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Tijd waarbinnen een incident wordt geëscaleerd indien het incident tijdig niet kan worden verholpen, 
gemeten vanaf het moment van aanmelden/onderkennen. 

Esoa/atie 
ïrïdfeil"hët verhelpen van een incident twee keer langer duurt dan de bijbehorende esoalatietijd wordt 
het management van Viaiis geïnformeerd en wordt een escalatie overleg gehouden. Gemeente 
Utrecht wordt vervolgens gernformeerd over de maatregelen die genomen worden om het incident zo 
spoedig mogelijk te verhelpen. 

Release 
In software kunnen de volgende releases worden onderscheiden: 
• Bug~releases: 

Deze releases bevatten herstel van fouten, die in de software zijn gedetecteerd. 
• Technische releases: 

Deze releases bevatten tenminste het herstel van fouten als in de bug-releases, met daarnaast 
technische verbeteringen. 
Functionele releases: 
Deze releases bevatten toegevoegde functionaliteit. 

Platform 
'Dit is het operating systeem waarop de software draait. 

Documentatie 
15îtisde ondersteunende documentatie op papier, elektronisch of welke andere vorm, die door Vialis 
aan Gemeente Utrecht is geleverd. 

Plaats van onderhoud 
Dit is de locatie waar het onderhoud wordt verricht 

Incident 
Allë lii de hardware en software voorkomende fouten, gebreken en geconstateerde afwijkingen. De 
incidenten kunnen onderverdeeld worden in: 

Urgentie klasse A: 
Primaire processen. 
Urgentie klasse B: 
Ondersteunende processen. 
Urgentie C: 
Backoffice, rapportage. 

• Urgentie 0: . 
Niet tijdkritisch. 

Grove nalatigheid of opzettelijk wanbeheer 
Dit is iedere actie of omissie gedaan of nagelaten met zorgeloze of weloverwogen veronachtzaming 
van te voorziene en schadelijke gevolgen. 

Overmacht 
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vialis onafhankelijke van buiten komende om~ 
standigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover 
daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklie~ 
denuitsluiting, transportmoeIlijkheden, brand en andere ernstige incidenten in het bedrijf van Vialis of 
diens leveranciers. 

Meet methodiek 

© Vialrsb.v. 200!=f-- ... -
Paraaf Vialis: 
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Alle voorzieningen worden door een monitoringsysteem gecontroleerd. In de software wordt per 
voorziening bijgehouden wat de totale DT is geweest. 

Meet normen 
De me-etrrièthodiek wordt toegepast op: 
• Beschikbaarheid voorziening. 
• Reactietijd incidenten. 
• Aanvangstijd. 
" Herstelt!jd incidenten. 

De beschikbaarheid wordt als volgt berekend: 
(MBH-DT)!MBH*100%. 

De reactietijd incidenten wordt als volgt berekend: 
(Totaal aantal incidenten-ORT)! Totaal aantal incidenten*100%. 

De aanvangstijd storingen wordt als volgt berekend: 
• (Totaal aantal storingen-OAT)! Totaal aantal storingen*100%. 

De hersteltijd incidenten wordt als volgt berekend: 
(Totaal aantal incidenten-OHT)I Totaal aantal incidenten*100%. 

De onderstaande prestatienormen worden handmatig geregistreerd: 
• Uitvoering preventief onderhoud. 
• Opleverdatum. 

Kwaliteit voorziening. 

Het preventief onderhoud waarbij functieverlies kan optreden wordt als volgt geregistreerd: 
Registratie datum van informeren van de Gemeente Utrecht over uitvoerdatum van het preventief 
onderhoud met functieverlies door Vialis. 

• Registratie van eventuele reactie(s) van Gemeente Utrecht aan Vialis over de geplande uitvoerda
tum het preventief onderhoud met functieverlies. 

• Registratie van start- en eindtijd van het uitgevoerde preventief onderhoud met functieverlies 
door Vialis. 

De opleverdatum wordt als volgt berekend: 
• Datum van ontvangst schriftelijke opdracht van Gemeente Utrecht opgehoogd met de in deze SLA 

opgenomen levertijd voor de betreffende uitbreiding. 

De kwaliteit van de voorziening wordt als volgt berekend: 
• Voor de uitvoering van de kwaliteitstoetsing wordt de toetsingsmethodiek door de afdeling Con-

sultancy van Via lis met de Gemeente Utrecht afgestemd en vastgesteld .. 

Me etp e rio de 
De meetperiode is gedurende 1 jaar Ingaande het eerste volle kwartaal na Installatie. Onder vol 
kwartaal wordt verstaan een kwartaal met ingangsdatum 1-1,1-4,1-7 of 1-10. 

6 Aard en omvang van de overeenkomst 

6.1 SLA identificatie 

In dit Service Level Agreement wordt de dienstverlening beschreven zoals die zal worden aangebo
den door Vialis, aan Gemeente Utrecht, voor de periode beschreven onder "Duur en einde overeen
komst". 
Deze SLA wordt ge'fdentificeerd middels onderstaande unieke naam: 

" ,.. - "SLÄ-8,5.()1i4~WP18b ·'1 
" © \fialis b.v. 2009 16-09-2009 
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6.2 Duur en einde overeenkomst 

6.2.1 De partijen komen overeen al hetgeen is vastgelegd in dit SLA, met inbegrip van eventu
ele bijlagen en verwijzingen zoals in dit document genoemd. 

6.2.2 Deze SLA gaat in op 1-4-2009 of na ondertekening van deze overeenkomst en heeft een 
looptijd van 60 maanden. 

6.2.3 Onverminderd het bepaalde in 6.2.2 kan elke partij bij aangetekend schrijven deze 
overeenkomst ontbinden indien een van de volgende gevallen zich voordoet: 

de andere partij is opgehouden te bestaan of ontbonden 
de andere partij in staat van faillissement is verklaard, aan haar Is, al dan niet 
voorlopige surseance van betaling verleend, op de andere partij is een andere 
gelijksoortige regeling van toepassing geworden of de andere partij heeft anderszins 
geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen 
verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is 
de andere partij heeft bulten faillissement, surseance, noodregeling of een andere 
gelijksoortige regeling met haar schuldeisers een akkoord aangeboden 

• het bedrijf van de andere partij Is beëindigd 
de andere partij is tekort geschoten in de nakoming van enige verplichting uit deze 
overeenkomst en, is na door de ontbindende partij schriftelijk in gebreke te zijn 
gesteld de verplichting niet alsnog binnen 30 dagen nagekomen, tenzij sprake is van 
overmacht 

• de andere partij is tekort geschoten in de nakoming van enige verplichting uit deze 
overeenkomst en beroept zich gedurende 60 dagen of meer op overmacht 

Afbakening 

Deze SLA heeft betrekking op het beheren, onderhouden en in stand houden van de onderstaande 
aangevinkte voorzieningen: 

Volg Voórziening Omschrijving 
... nr •.... _ ....... . 

2 

3 

x Klasse 
... c. 

X KlasseA -

x . KlasseA -

datawinning uit kent~kencarTlera's 

Data opslag 

standaardrapportage 

Voor de bovenstaande voorzieningen worden de volgende (aangevinkte) diensten geleverd: 
rgj Preventief onderhoud centrale omgeving 
rgj Correctief onderhoud centrale omgeving 
rgj Functioneel onderhoud 
rgj 
rgj 
rgj 
rgj 
rgj 

Operationeel beheer 
Support 
Verkeerskundig onderhoud 
Correctief onderhoud input van of output naar wegkantsystemen 
Rapportage 

De geselecteerde genoemde diensten worden nader uitgewerkt in de bijlagen van deze SLA. 

6.4 Uitsluiting 

6.4.1 Niet tot de overeenkomst worden gerekend de werkzaamheden die noodzakelijk worden 

Paraaf Vi~lis: 11, 16:09-2009 
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ten gevolge van ongelukken, brand, explosie, diverse vormen van natuurgeweld zoals 
blikseminslag, waterschade, stormschade; voorts vandalisme, diefstal, foutieve of ge
stoorde voedingsspanning, abnormale schokken, be'fnvloeding van andere niet tot de 
overeenkomst behorende apparatuur, ondeskundige bediening; voorts de incidenten ont
staan door niet door Via lis geleverde of geadviseerde materialen, respectievelijk ge
bruiksgoederen en de incidenten ontstaan door afwijking van de in deze SLA omschre
ven verplichtingen van Gemeente Utrecht. 

6.4.2 Na het plaatsvinden van één of meerdere van de in 6.4.1 genoemde feiten, valt de be
treffende apparatuur automatisch buiten de overeenkomst. 

6.4.3 Indien tijdens de duur van de overeenkomst één of meerdere onderdelen van de appara
tuur onherstelbaar defect raken en deze onderdelen niet voorradig zijn noch vervangbaar 
door alternatieve onderdelen, heeft Vialis het recht de betreffende apparatuur onherstel
baar defect te verklaren en ui! de overeenkomst te nemen. Een en ander geschiedt in 
overleg met Gemeente Utrecht. 

6.4.4 Niet tot de overeenkomst worden gerekend het opnieuw installeren of aanpassen van de 
software als gevolg van wijziging in de apparatuur op aanvraag van de Gemeente 
Utrecht. 

7 ... Plii-iits van uitvoering 

De werkzaamheden van ViaUs zullen op de volgende locatle(s) uitgevoerd worden: 
• Data centrum Vialls Haarlem 
• Kentekencamera's op lokatie 

Indien werkzaamheden op locatie van Gemeente Utrecht noodzakelijk zijn dan: 
• zal Gemeente Utrecht, in overleg met Vialis, aan het door of namens Vialis gezonden personeel 

onbelemmerde toegang verlenen tot de installaties en alle daaraan gekoppelde apparatuur. 
• zal Gemeente Utrecht wijzigingen in de bedrijfsvoering en de locatie schriftelijk aan Vlalis melden. 
• zal Gemeente Utrecht Vialis in de gelegenheid stellen het onderhoud uit te voeren onder zodanige 

omstandIgheden dat het minste risico voor gezondheid en veiligheid bestaat voor het door of na
mens Vialis gezonden personeel. 

• Alle voorzieningen die daartoe aan de met de apparatuur verbonden uitrustingen nodig zijn, zullen 
door en op kosten van Gemeente Utrecht worden getroffen. 

• Indien het onderhoud bepaalde handelingen noodzakelijk maakt met apparatuur en/of systemen 
die met de apparatuur functioneel zijn verbonden - maar die niet onder de overeenkomst vallen -
zal, indien Vialis dit verzoekt, Gemeente Utrecht voor zijn kosten de met deze apparatuur bedoel
de handelingen verrichten.' 

8 fncidentsmelding' 
Vialis draagt zorg voor een continue bereikbare serviceorganisatie, 24 uur per dag, 7 dagen per 
week, het gehele jaar door. 

De serviceorganisatie is te bereiken via het volgende telefoonnummer: 

Alleen meldingen die via de serviceorganisatie binnen komen worden door Vialis conform deze over
eenkomst afgehandeld. Bij een melding dient altijd het installatienummer en het contractnummer (zie 
bladzijde 4) aan de serviceorganisatie doorgegeven te worden. 

De vertegenwoordigers van Gemeente Utrecht en de in hoofdstuk 4 genoemde vertegenwoordigers 
van de externe klant zijn bevoegd om een incident van de in deze Service Level Agreement genoem
de dienst(en) te melden aan Vialis. 

© Vialis b:V; 2009 16-09-2009 
Paraaf ViaUs: 
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9.1 Hard- en software 
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9.1.1 De hard- en software alsmede de communicatiemiddelen aan de zijde van Vialis, die be
nodigd zijn voor de in deze overeenkomst beschreven diensten worden gedekt door deze 
overeenkomst. 

9.1.2 De gebruikte hard- en software alsmede de communicatiemiddelen zijn en blijven eigen
dom van Vialis. 

9.1.3 Aan de door Vialis van zijn leveranciers betrokken onderdelen van de apparatuur, wordt 
door Vialis niet meer onderhoud verricht dan voor Via lis door zijn leveranciers wordt 
voorgeschreven. 

9.1.4 Materialen welke naar oordeel van Vialis tijdens preventief en/of correctief onderhoud in 
onvoldoende bedrijfsvaardige conditie zijn zullen vervangen c.q. gerepareerd worden. 
Het onderdeel zal indien mogelijk vervangen worden door een reparatiedeel met dezelf
de functionaliteit. Vervangen onderdelen worden eigendom van Vialis, met de verplich
ting om deze op milieutechnisch verantwoorde wijze af te voeren. 

9.2 Beveiliging 

9.2.1 Via lis zal geschikte controles over producties en verspreiding van de software en datafi
les uitvoeren en de Gemeente Utrecht de verzekering geven dat de software vrij is van 
computer virussen. 

9.3 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

9.3.1 Elke partij zal alle informatie, met uitzondering van informatie waarvan uit een algemeen 
toegankelijke bron kennis kan worden genomen, over de andere partij of aotiviteiten of 
producten van de andere partij, met inbegrip van technische informatie en marketing
technische informatie, niet gebruiken of openbaar maken, behalve voor zover dat nood
zakelijk is voor het uitvoeren of geldend maken van deze overeenkomst. 

9.4 Algemene voorwaarden 

9.4.1 

© Viälis b.i!. 2009 

Aanvullende op deze overeenkomst gelden de algemene voorwaarden van de Gemeente 
Utrecht voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten 2003, 
waarbij de navolgende artikelen vervallen of worden aangepast in het kader van deze 
overeenkomst: 

.H;:;~:fv;ali~/~ I·· 16:09"2009 
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9.4.2 Deze overeenkomst sluit de toepassing van Gemeente Utrecht eigen voorwaarden met 
betrekking tot onderhoud van de apparatuur uit, behoudens die voorwaarden welke de 
uitdrukkelijke toestemming van Vialis hebben. 

9.4.3 Indien één van de partijen enig recht uit deze overeenkomst niet uitoefent zal dat nooit 
gezien mogen worden als het afstand doen van dat recht of de gebruikmaking ervan. 

9.5 Verzuim 

9.5.1 Indien een partij een verplichting uit deze overeenkomst, anders dan een verplichting tot 
betaling, niet uiterlijk op het bij of krachtens deze overeenkomst bepaalde tijdstip na
komt, raakt zij in verzuim wanneer de wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft ge
steld en nakoming binnen de In de gebrekenstelling bepaalde redelijke termijn is uitge
bleven. 

9.5.2 Een tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit deze overeenkomst kan de te
kort schietende partij slechts worden toegerekend indien de tekortkoming te wijten is aan 
haar schuld of aan de schuld van de personen voor wie zij krachtens de wet aansprake
lijk is. 

9.6 Geschillen 

9.6.1 Deze Service Level Agreement en de bijbehorende bijlage(n) worden beheerst door Ne
derlands recht. 

9.6.2 Partijen zullen alle geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan met betrekking tot de
ze overeenkomst, conform UAV-gc behandelen. Het gaat dan om hoofdstuk 18 "Vastleg
gen van de toestand; beslechting van geschillen" van UAV-GC. 

9.7 Verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en strafbepalingen 

9.7.1 De aansprakelijkheid van Vialis is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de uit deze 
overeenkomst voortvloeiende onderhoudsverplichtingen. 

9.7.2 

9.7.3 

9.7.4 

9.7.5 

9.7.6 

9.7.7 

© Vialis li.V:2009---

De aansprakelijkheid van Vialis bedraagt maximaal €500.000,- per gebeurtenis. 

Elke andere vordering tot schadevergoeding dan de genoemde - ondermeer vorderingen 
ter zake van daden of nalatigheden van Vialis diens ondergeschikten danwel andere 
personen die door of namens Via lis te werk zijn gesteld, of vorderingen ter zake van be
drijfsschade of andere indirecte schade - is uitgesloten. 

Vialis is niet aansprakelijk voor koste~, schaden en interessen, die ~ochten ontstaan als 
direct of indirect gevolg van schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten 
van derden als gevolg van gebruik door of vanwege Gemeente Utrecht verstrekte gege
vens. 

Gemeente Utrecht is gehouden tot schadeloosstelling van ViaUs voor alle kosten, scha
den en interessen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van 
rechtsvorderingen, welke door derden ter zaken van de uitvoering van deze overeen
komst tegen hem worden ingesteld. 

Gemeente Utrecht is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan 
een oproep in vrijwaring door Vialis. 

Vialis is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet, niet 
behoorlijk of niet tijdig nakomen van deze overeenkomst, indien zulks is veroorzaakt door 
overmacht. 

~ ··---16-09-2009 
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Gemeente Utrecht zal Vialis op de hoogte stellen van voorschriften welke direct of indi
rect betrekking kunnen hebben op de uitvoering van de overeenkomst. 

Onverminderd de overige verplichtingen van partijen, luiden de verplichtingen van Via lis: 
Vialis zal voor zover mogelijk de reserveonderdelen of volwaardige alternatieve on
derdelen van de apparatuur in voorraad hebben. 
Indien in verband met aanspraken van derden ten aanzien van door ViaUs gepleegde 
inbreuken op intellectuele of industriêle eigendomsrechten, de apparatuur (enige tijd) 
niet meer gebruikt kan worden, dan zal Vlalis zich naar beste kunnen inzetten om 
een adequate uitwijkmogelijkheid te scheppen. 

Onverminderd de overige verplichtingen van partijen, luiden de verplichtingen van 
Gemeente Utrecht: 
• Gemeente Utrecht zal bij incidenten, teneinde het buiten bedrijf zijn van de installatie 

zo kort mogelijk te laten duren, zoveel mogelijk detailgegevens verzamelen inzake 
het te melden incident. 
Zonder de door Vialis vooraf verleende toestemming mogen werkzaamheden aan de 
onder de overeenkomst vallende (onderdelen van de) apparatuur niet door anderen 
dan door of namens Vialis gezonden personeel worden uitgevoerd. 
Bij niet nakoming vervalt elke verplichting van Vialis uit hoofde van de overeenkomst 
en komen alle risico's ten laste van Gemeente Utrecht. 

• Noodsituaties kunnen aanleiding zijn om van het gestelde in het voorgaande punt 
zonodig af te wijken. 

a. ViaUs zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: 

- in geval zij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig na
komt; Hierbij informeert Gemeente Utrecht Vialis eerst in die gevallen dat zij haar ver
plichtingen niet/dreigt na te komen. Vervolgens stelt Gemeente Utrecht een redelijke 
termijn waarin deze gevallen dienen te worden opgelost. 

-bij faillissement of surséance van betaling van haarzelf dan wel haar onderneming; 

-bij liquidatie van het bedrijf 

-indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan 
verliest. 

b. Gemeente Utrecht en later de gemeente Utrecht heeft in de gevallen genoemd in 
het voorgaande lid het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst a) hetzij een 
boete op te leggen van € 250,= per gebeurtenis en per dag cam. gemaximaliseerd tot 
10% van de initiële opdrachtsom over de looptijd van de overeenkomst geheel of gedeel
telijk op te schorten b) te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te 
zIJn. 

c. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeis-
baar. 

d. In alle gevallen waarin de overeenkomst met Vlalis eindigt, blijft deze overeen-
komst de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van 
de overeenkomst noodzakelijk is. 

9.8 Eiaendomsrechten 

9.8.1 

- © Vialis b.v. 2009 

Vla lis wordt mede eigenaar van alle gegevens en resultaten voortvloeiende uit de gele
verde diensten gespecificeerd in deze overeenkomst. 

. -16-09"2009 
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9.8.2 Vialis blijft eigenaar van het centrale deel voor in deze overeenkomst genoemde dien
sten benodigde hard- en software. 

9.8.3 Vialis krijgt toestemming de basisdata en de bewerkte outputdata om verder te verrijken en 
commerciële diensten te ontwikkelen en te exploiteren. De gemeente Utrecht kan voorwaar
den aan deze condities stellen. Deze beperkingen behelzen m.n. de mogelijke route advie
zen die met deze data gemaakt kunnen worden die strijdig zijn met het beleid van de Ge
meente Utrecht. 

Conform bovenstaande clausule mag Vialis commerciële diensten met de verkeersdata ont
wikkelen. Indien Via lis met deze verkeersdata meer dan € 20.000 excl. BTW per jaar, aan 
revenuen genereert buiten deze overeenkomst, dan zal een gedeelte hiervan terugvloeien 
aan de Gemeente Utrecht (Revenu Share). 10% Van de revenuen, boven de genoemde on
dergrens, in een jaar behald is voor de Gemeente Utrecht. Een en ander zal in mindering 
worden gebracht op de jaarlijkse abonnementskosten. 

9.8.4 Gebruik van de resultaten van het project of bewerkingen daarvan door Gemeente Utrecht 
ten behoeve van derden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de Gemeente Utrecht. Vialis kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. 

Communicatie 

10.1 Overlegstructuren 

Eens per 6 maanden zal overleg gevoerd worden tussen vertegenwoordigers van Vialis en Gemeente 
Utrecht over de geleverde diensten. 

Bij het overleg kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

De laatst opgeleverde rapportage 
Evaluatie van de dienstverlening, inclusief een bespreking van afwijkingen 
Groeiprognoses en veranderingen voorzien voor de komende periodes 

• Beleidsmatige zaken 
Financiêle aangelegenheden 
Overige onderwerpen 

11·· Kosten enfactiirering 

Facturering vindt plaats volgens .Oe volgende voorwaarden: '. 
o 50% van de jaarlijkse kosten aan het begin van het lopende contracijaar en 50% van de 

jaarlijkse kosten 6 maanden na de start van het lopende contracijaar. 
o Uitbreidingen aan de installatie op basis van de eenheidsprijzen worden op de volgende 

manier in rekening gebracht: 
• Eenmalige kosten: 50% bij opdracht en 50% bij oplevering; 
• Jaarlijkse kosten: na opdracht wordt hel resterende deel van het lopende 

contract jaar in rekening gebracht In de volgende contract jaren worden deze 
jaarlijkse kosten in een gereviseerde SLA opgenomen en verrekend conform de 
eerder genoemde betalingsvoorwaarden. 

o De betaling van de uit hoofde van deze overeenkomst aan Gemeente Utrecht te zenden 
facturen dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum. 

o In geval van te late betaling kan Vialls Gemeente Utrecht een rente in rekening brengen 
zoals beschreven in de UAV-GC. 

Werkzaamheden die in het overzicht met eenheidsprijzen zijn opgenomen worden pas uitgevoerd 
na schriftelijke opdracht van Gemeente Utrecht. De levertijd voor de betreffende uitbreidingen zijn 
in de bijlage van deze SLA opgenomen. 
Alle in deze SLA genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. 

~©Vialis b:v.200"9"' J 16-09-2009 
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Vanaf 01-01-2010 kunnen de kosten geindexeerd worden conform de CBS-indexcijfers, CAO
lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, 27-35 Metaal- en elektrotechnische industrie. 

11.1 Kosten en facturering jaarlijkse exploitatie 

De kö"sten voorfiëtbehê'èr en" onderhoud voor de"Voorzienlngen benoemd in paragraaf 6.3 conform de in 
de bijlagen vastgelegde service level afspraken en rapportages bedragen 
€ 84.995,- per jaar. 

. _ .... ~ ... ~~,~ ... ,,''':~ '-.... ~. '.~. " ..... : 

Onderstaand een epecjfipatie vandekostem" perjaar: 

Fact.bedrag 

~ .... ~~~~ ~ .. ~= 

Omsch~ijv:ing uitbrel~in~ 

. J ..... PHëi uitbiiHdëri"ofbiitwikkëieïï:vaii sêëriäf!9'~p . 
2 . Uitvoeren y~iR~fé~,~ge):Ï'veikëerskiJriäig~iiiput:" ..... " .". 
3 Actüa:frseren "mà!rlëes op basis variiilëtiwstatisóh verkeersm§dÈli 
4 Evalueren effecten scenario's 
5 Behe~r van ~ce"nà.f.lö's 
pll)y'91'l1, VerWerldl)9 en bE'!heer van weiÏ<zaamheden 

. _. 7 " Llcentiekosten .e~ra lriwinpunf I per x raaien 

12 ... " :Àal\pi~ëo /JQ~\toegenconnguratie VRI" 

16 "-Aanpassen rtoevoegencönflguratie.pàrkeergl\u!ge 
17 .". o-äia opslag extra Parkëérgïlrage" 

18 "KT) .J :-·""TqT-';j 
.. '§iViális b.v: 2009 

.... .!,! ••••• 

Fact.bedrag 

per~.~~n.?r1o .... eenmaligi;Üi;C 

""~~r)mallg . n:vJ; 

"petJaijt .•.. !l.I(,t. .. 
perïbcatie pï;r jaar .. !i.X.t. ., .... ~ .. 

per,ViApache. f!eriináJIg r,v.t: 
perViApa4be ... perja!Hn:iI,t.. 
p.El.r garage" "eenrn1ilJjg. n,v.t. 

" "per garage .""" per Jaarc" .. ~ ... ~·.-::"n • .:;:.y.._t.:-:-__ -,--_ 

_." .. €ne61~_ 
...AB) 16·09·2009 
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per jaar € 262,-

stemming van de gemeente Utrecht worden uitgevoerd, worden volgens onderstaande tarie~ 
ven aan de gemeente Utrecht doorberekend. 

'12 Beheer en wijziging van deze SLA 

12.1 De opdrachtnemer, Vialis, is belast met de vastlegging van de gemaakte afspraken en 
procedures in dit document. Van dit document worden tenminste twee 
exemplaren uitgegeven: één ten behoeve van de opdrachtgever en één ten behoeve van 
de opdrachtnemer. Deze exemplaren dienen door de vertegenwoordigers van opdracht
gever en opdrachtnemer voor akkoord getekend te worden. De vertegenwoordigers van 
opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen in onderling overleg de verdere verspreiding 
van het document. 

12.2 Indien Gemeente Utrecht gedurende de looptijd van deze SLA opdracht geeft voor één of 
meerdere uitbreidingen van de voorzieningen met jaarlijkse kosten, zoals omschreven In 
hoofdstuk 11, wordt aan het begin van het volgende contract jaar een revisie uitgevoerd aan 
de SLA. De gereviseerde SLA dient door de vertegenwoordigers van opdrachtgever en 
opdrachtnemer voor akkoord getekend te worden. 

12.3 Wanneer de jn deze SLA vastgelegde afname of de kwaliteit van de genoE;lmde diensten 
niet meer overeenkomt met de behoeften van de klant, kan de SLA worden aangepast. 
Dit kan geschieden na overleg tussen de ondertekenaars van deze SLA en behoeft for
mele goedkeuring door beide partijen. De ingangsdatum van een gewijzigde SLA wordt 
in onderling overleg vastgesteld. 

12.4 Verlenging dan wel eerdere beëindiging van deze overeenkomst kan alleen in onderling 
overleg plaatsvinden en vereist de formele goedkeuring van beide partijen. 

13 Gezondheid, veiligheid en milieu 

13.1 Vialis is VCA** gecertificeerd en zal zijn werkzaamheden uitvoeren waarbij de Veiligheid, 
Gezondheid en het voorkomen van Milieuschade wordt gewaarborgd. Hieronder wordt 
verstaan het op zodanige manier werken en het nemen van voorzorgmaatregelen waar
door ongelukken en het veroorzaken van schade aan personen, apparatuur en milieu 
wordt voorkomen. 

Paraaf Via lis: 
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Preventief onderhoud centrale omgeving behelst het onderhouden van de In deze overeenkomst ge~ 
specificeerde voorzieningen. 
pe werkzaamheden bestaan uit: 
• Verzorgen back-up 
• Controle hardware 
• Monitoren van: 

o Schijfgebruik 
o Processorgebruik 
o Communicatie 
o Applicaties 
o Rechten 
o Veiligheid 
Aggregeren gegevens in database 

• Vervangen I upgrade hardware 
• Vervangen I upgrade software 

Actualiseren documentatie 

(dagelijks) 
(wekelijks) 

(continu) 
(continu) 
(continu) 
(continu) 
(continu) 
(continu) 
(wekelijks*) 
(periodiek**) 
(periodiek"*) 
(maandelijks) 

(*)= opgeslagen gegevens worden op de volgende manier geaggregeerd: 
• 6 tot 12 maanden: 5 minuten gegevens 
• 12 tot 24 maanden: 15 minuten gegevens 
• 24 maanden tot einde overeenkomst: Export data naar af te spreken bestandsformaat 

(**)= afhankelijk van betreffende component I versie 

Preventief onderhoud behelst ook het uitbrengen van softwarereleases: 

Type softwarerèiëase ÓmschriJving . Gedekt door deze 
SLA. 

..•• .J3evat I:tër~tel.van foqlen.di!;> in de softWar~zijngedetecteerd .. Ja 
··Bevat feiïiiÏiiïste lÏet herstel van fouten als in de bug- Nee 

re.le<lses,.metdaarn,",ast tecl1nisc.he verbelllringen 
Furictionele relëäses Deze releases bevatten toegevoegde fUnctionaiiteiL Nee .. 

Werkzaamheden die geen invloed hebben op het functioneren van de voorziening worden op werk
dagen (maandag tot en met vrijdag, exclusief feestdagen) tussen 08:00 en 16:30 uur uitgevoerd. 

, , !'; 

Werkzaamheden die invloed kunnen hebben op het functioneren van de voorziening worden op 
werkdagen(maandag tot en met vrijdag, exclusÎef feestdagen) tussen 08:00 en 16:30 uur I andere 
periode uitgevoerd. 

Geplande werkzaamheden worden minimaal 2 weken voor uitvoering per email aan 
~ 'an Gemeente Utrecht doorgegeven. Indien 
~e Utrecht uitstel wenst van ingepland preventief onderhoud zal deze dat Via lis schriftelijk ui

terlijk 7 (zeven) dagen van tevoren meedelen. 

Paraaf Via lis: 
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Vialis heeft het recht in redelijkheid en afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, na toestemming 
van Gemeente Utrecht, een extra preventief service window in te lasten, wanneer zij dit noodzakelijk acht 
om de werking van de installatie te garanderen. De aanvraag voor dit extra preventief service window 
wordt minimaal 3 werkdagen voor uitvoering per email aa~ 

t • lan Gemeente Utrecht doorgegeven.~t niet akkoord is 
met de aanvraag voor dit extra service window zal Gemeente Utrecht dit schriftelijk uiterlijk 1 
werkdag van tevoren meedelen. 

Correctief onderhoud centrale omgeving 

Correctief onderhoud centrale omgeving behelst de volgende werkzaamheden aan de in deze over
eenkomst gespecificeerde voorzieningen: 

Het aannemen van incidentmeldingen. 
• Het binnen de afgesprOken service windowaanvangen met het oplossen van het incident. 
• Indien nodig vervangen of repareren van defecte onderdelen. 
• Indien nodig uitvoeren van een back-up - restore actie. 
• Indien nodig inschakelen van de hard- of software leverancier. 

Controleren juiste werking van de voorziening. 
• Het afmelden van afgehandelde incidentmeldingen. 

Aan elke incidentmelding wordt door een medewerker van de service organisatie op basis van de 
onderstaande tabellen een prioriteit toegekend. 

PriOl'itériri.ostabêl . 

Het IncIdent heeft tot gevolg dat 
1. de te leveren dienst In het geheel nIet beschIkbaar is, waardoor een grote groep gebru1kers wordt 

,tfetr6ffeh, 
. Het Inclde-iii heeft tot gevolg dat 

. L!iI!9 .... 

PrioriteIt 

2 

3 
4 

2. de te leveren dienst in het geheel niet beschIkbaar is, maar slechts een kleine groep gebruikers 
wordt getroffen 

3. de te leVeren dienst verminderd beschIkbaar Is, waardoor een grote groep gebruIkers wordt getrof-
'. fEl.n .. '.C·. .. ..... ,.. . ... " •· .. · .. cc ... ,· ..... · ... , ... c .. · ..... , •.. 

;" 
."' 

. .. ':Hersteltljd v()or , 
Reactietijd Aanvangstijd 95% van de Escalatletljd Escalatie 

incidenten 
.' 

<4 .. u:~r . !', <,4. uur < 1'1/\l.rkdag fyje,rkdt;\9 ... 
< 4 uur < 4 uur < 2 werkdagen 2 werkdagen 

< 1 werkdag .. < 1 werkdag .'<:. 3 ,,!,erkdagen 5 werkdÇlgen 

< 2 werkdagen Afh. van melding Afh. van melding N[èt 
.... _ .. - .... 

Deze SLA is gebaseerd op klasse A 

Er zijn drie mogelijke servicetijden voor correctief onderhoud: 
• 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
• 24 uur per dag tijdens werkdagen (maandag tot en met vrijdag, inclusief feestdagen). 
• Kantooruren (08:00 - 16:30 uur) tijdens werkdagen (maandag tot en met vrijdag, exclusief feest

dagen). 

© VialîS' b.V: 2009 . .. ..... : ... '~~~.,~: : .. "':·"<Ä~Ä 16~09~200t:r""" 
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De volgende servicetijden voor correctief onderhoud zijn overeengekomen: 
• 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
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Het is mogelijk dat incidenten buiten servicetijden worden onderkend danwel dat het verhelpen van 
incidenten servicetijd overstijgend zijn. In onderstaande tabel wordt aangegeven op welke wijze in 
dergelijke gevallen wordt gereageerd. 

Buiten servlcetiJdeng·eïdentifioeerd , ~ Doorwerken ingöval van o·ve~
. ; schrijden servicetijd 

·Prio 1 enPrlo 2 - ·Iïïdden(wordt beschouwd aïs aiirigemeld bij de aan- ·Ja 
Vang van het vol.aende .sE;irvice.wind()1/{, 

pTio 3 en Prio 4. Iiielden! wordt beschouwd als äangenield bij de aan
vang van het vOlgende service window. 

Functioneel onderhoud 

Nee .. , ..... ~ .. "..-. 

Functioneel onderhoud behelst de volgende werkzaamheden aan de In deze overeenkomst gespeci
ficeerde voorzieningen: 
• Het zodanig additioneel verrichten van werkzaamheden dat ondanks de wijzigende omgevings

condities de apparatuur functioneel beschikbaar blijft en blijft voldoen aan de gestelde functione
le eisen. 

• Het periodiek verrichten van functionele inspecties en zonodig initiêren van correctief onderhoud. 
• Het registreren van de werkingstoestand van de betrokken apparatuur. 
• Het periodiek testen van de werking van alle onder dit contract functionerende apparatuur en het 

geven van schriftelijke adviezen omtrent functionele verbeteringen. 

Functioneel onderhoud wordt eens per maand op werkdagen (maandag tot en met vrijdag, exclusief 
feestdagen) tussen 08:00 en 16:30 uur uitgevoerd: 

Operationeel beheer 

Operationeel beheer behelst de volgende werkzaamheden: 
• Het registreren van incidentmeldingen van Gemeente Utrecht en meldingen vanuit de installaties 

(inclusief datalevering van of naar wegkantsystemen). 
Het initiêren van preventief en correctief onderhoud conform de gemaakte afspraken tussen 
Gemeente Utrecht en Vialis, 

• Het controleren op uitvoering van preventief en correctief onderhoud. 
• Het, indien mogelijk, (op afstand) monitoren van de installaties. 
• Het afmelden van afgehandelde incidentmeldingen, 
• , Het uitgeven van rapportages. 

Support 

Het geven van telefonische support: 
• Aannemen en vastleggen van de vraag. 
• Verlenen van telefonische ondersteuning, 
• Administratief afhandelen en rapporteren, 

Telefonisch support kan worden verleend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag, exclusief 
feestdagen) tussen 08:00 en 16:30 uur. 

De supportorganisatie is te bereiken via het volgende telefoonnu 

In deze overeenkomst zijn 8 uren per jaar voor telefonische support opgenomen. 

© Vialis b,v, 2009 . .. . . ·16'09~2009 . 
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Verkeerskundig onderhoud 
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Op het gebied van verkeerskundig onderhoud zijn de onderstaande diensten mogelijk. De geselec
teerde opties zijn in het kostenoverzicht (hoofdstuk 11) opgenomen. 

Kwaliteitsbewaking en ontwikkeling 

(g] Toetsen kwaliteit van de dienst ten opzichte van de nulsituatie 
(startdienstverlening) inclusief rapportage met eventuele afwij
kingen en verbetervoorstelfen. 

o Het uitbreiden of ontwikkelen van scenario's. o Uitvoeren van verbeterslagen in de verkeerskundige input 
(netwerk, matrices, rekenmethoden). 

Onderhoud aan het Netwerk 

o Actualisatie van het verkeerskundig wegennet (vectordata) en 
bijbehorend modelsysteem. 

o Uitvoeren update digitale achtergrondkaart (rasterdata). 

o Licentie kosten kaartmateriaal (vector- en rasterdata) updates. 

VerkeersmQd~1 

o Updaten van de HB-matrices voor online gebruik, 
verplaatsingsgegevens. o Actualiseren matrices op basis van nieuw statisch 
verkeersmodel: 

conversie statisch verkeersmodel; 
ca libratie van het verkeersmodel; 
aanmaken nieuwe se!ma!rices voor online gebruik; 
controle en herstel online resultaten. 

Scenario management 

o Evalueren effecten van scenario's (door middel van 
rapportages). o Het beheer van scenario's, inclusief voorstellen voor 
aanpassingen. . r 

Tijdelijke maatregelen 

o De invoer, verwerking en beheer van werkzaamheden en 
evenementen en doorrekening in het online verkeersmodel. 

Inwinsysteem 

Aanpassen I toevoegen configuraties inwinsystemen 
D Monlcaraai 
D Telpunt o VRI o ViApache o Parkeergarage 
[gJ Kentekenherkenningssysteem 

. ©Vialis b.v. 2009 

1 keer per 
jaar 

per scenario 
per aanvraag 

1 keer per 
jaar 
1 keer per 
Jaar 
1 keer per 
jaar 

1 keer per 
Jaar 
1 keer per 4 
jaar 

per scenario 

per scenario 
per jaar 

per Jaar 

per raai 
per punt 
perVRI 
per ViApache 
per garage 
per systeem 

eenheidsprijs 
eenheidsprijs 

eenheidsprijs 

eenheidsprijs 

~enheidsprijs 

eenheidsprijs 

eenheidsprijs 
eenheidsprijs 
eenheidsprijs 
eenheidsprijs 
eenheidsprijs 
eenheidsprijs 

.... " .. H.H"." ~.- _ .... 
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Gegevens uit nieuwe of aangepaste inwinsystemen worden conform de bij het preventief onderhoud ge
geven aggregatieniveau's in de database opgeslagen. 

Levertijden 

Voor de optionele werkzaamheden zijn de volgende levertijden van toepassIng: 

Uitbreiding 
Het uitbreiden of ontwikkelen van scenario's 
Actualiseren matrices 
Evalueren scenario's 
Beheerscenario's 
Invoer, verwerking en beheer werkzaamheden en evenementen 
Aanpassen I toevoegen configuraties inwinsystemen 

Levertijd 

4 weken 

De levertijd gaat in na ontvangst van een schriftelijke opdracht voor de betreffende uitbreiding van 
Gemeente Utrecht. 

Kwaliteitscriteria 

De volgende verkeerskundige kwaliteitscriteria zijn van toepassing: 

Een vooraf gekalibreerd verkeersmodel vormt het uitgangspunt voor de kwaliteitsborging. Dit model 
wordt beschouwd al nulpunt voor de kwaJiteitsmonitoring. 
Onderstaande verkeerskundige elementen kunnen als kwaliteitsindicatoren gehanteerd worden: 
• Intensiteit; 
• Capaciteit; 
• Reistijden; 
• Snelheden; 
• Verzadigingsgraad. 

Het onderhoudschema heeft ten doel afwijkingen in de indicatoren ten opzichte Van de nulmeting te 
minimaliseren op een niveau wat verkeerskundig acceptabel is. Uitgangspunt hierbij is gemiddeld. 
maximaal 10% afwijking t.en op zicht van de nulmeting. Wijzigingen in de Ruimtelijke Ordening en 
Weginfrastructuur (incl. wegwerkzaamheden, tijdelijke afsluitingen etc.) maken geen onderdeel uit 
van deze 10%. 

Correctief onderhoud input van of output naar wegkantsystemen 

Hët plegen van 
correctief onderhoud: 

• Het aannemen van de incidentmëréfrl1g--::~~~~ 
• Het binnen de onderstaande tijden aanvangen met het oplossen van het 

incident 
• Indien nodig vervangen of repareren van defecte onderdelen 
• Controleren juiste werking 
:. Rapportage werkzaamheden en aanbevelingen 

Het uitvoeren van correctief onderhoud onder de volgende condities: 

Paraaf Vialis: 
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Type wegkantsysteem 
:l<ëritëkerÏlÎerkeniïingssys·~ 
. teem 

. RiióPiterinç, stabè/. 

~BWg· .. Het incldenfhëëfftófiïevolg dat 

I: 
llJ 

'C 

i 
.~ 
llJ 
lil 

. Inclusief 
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, inclusief inçl~;;;ief 

1. het wegkantsysteem is in het geheel niet beschikbaar Is. waardoor een grote groep gebruikers 
. :wordt~etlorMn 

.. Het Incident heeft tot gevolg dat 

8ëN16eÜibel 

Prioriteit 

t 
~ 

3 

4 
5 

"6 "-'." 

2. het wegkantsysteem is in het geheel niet beschikbaar Is, maar slechts een kleine groep gebruikers 
wordt getroffen 

3. het wegkantsysteem Is verminderd beschikbaar Is, waardoor een grote groep gebruikers wordt ge
troffen 

Reactietijd 

< 4 uur 

'<4 uur 

<1 :-ver)s~.ag_ . 
.< 1 werKdag 

, Hersteitijd voor .•.. 
Aanvangstijd 95% van de 

Incidenten 
<JY\lr., .. ~ ...•. ,~1 wetM.?.9 

< 1 w~ikdä9' ... <2 werkdagen 

.. <2 ~e.L~dagen ... ,_.,,~ .3 we[k.9.agen 
< 4 werkóagen 

·5.,?,:weikdage~:. ..< 4, werkdag~n 
"< -1 Wèrkaageh . . <: 4 werkdagen 

.. <: 5wer~dagen 
Afh, van melding : 

Escalatietljd 

.. ,.,,1 w,er~ga.g 
2 werkdagen 

.' '.~ '} '\~~!kd.age.~ . 
7 werkdagen 

'·1 O. w~j~dagen 
/Ii,iët 

Esclalatie 

Het is mogelijk dat incidenten buiten servicetijden worden onderkend danwel dat het verhelpen van 
incidenten servicetijd overstijgend zijn. In ol'lderstaande tabel wordt aangegeven op welke wijze in 
dergelijke gevallen wordt gereageerd. 

Prlo 1 en Prio 2 

Prio 3 t/m Prio 6 

Buiten servicetijden geïdentificeerd 

Incident wordtbeschouwd als aarigeniéld bij de ään-
vana van het volgende service window. . 
Inëict'ent woëdfbeschouwd als aangemëïdl;!j de aan~~· 
vang van het vomende servicewindow. 

Doórwe·rke'ri iiïgevili van· over~ 
schrijden servicetijd 
Ja '. ,,-' 

Bij telpunten en kentekenherkenningssystemen valt naast het correctief onderhoud op de dataverbin
ding en de kwaliteit van de input/output data ook het correctief onderhoud op de technische werking 
van deze installaties onder deze SLA. 

Alle verkeersmaatregelen en/of het organiseren van politiebegeleiding bij het uitvoeren van correctief 
onderhoud ten behoeve van deze Service Level Agreement zijn uitgesloten. 

© Vla lis b.v. 2009 '16-09-2009 
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Overzicht wegkantsysteem 

Volgnr Klasse Installatie nr. Camera's 

1 ZX3656 (0110) 

'2 ZX3657 (0101+0102) 
.3 .~,3658 (00105+01q6) 

4 
.. 

ZX3659. (0205+0206) 

.. 5 .. 3?<3660 (0201+0202) 
6 ZX3661 (0301 +0302) 

7 ZX3662' (0303+0304) 

.~ ZX3663 (0405) 
9 ,~3§64 CO,4Ö1+0402) , ... -
to ZX?665. (0500+0501) 
11 ~,~.6.66 .. , .... ' ~Q?05L", 
12 ZX3667 (0707+0708+ 

Ö7'64f . ,., . 
13 ?1<3668 (Q796.) 
14 ZX3669 <9.~?03+080~) •.. . _ ... """-,.,,",.,,,,::'- _ .. " .' 

. f5 ZX3670 (080ti+0806) 

16 ,,~XX (0103+0104) 

:17. ... "fX~?9}~ .. --<9,10n. .. 
.1.8. fXXXX J01.9N,., 
19 ZXXXX' .. ~J010S.) .. , 

"20" r ,"':'" . ZXXXX' "'. '(0203+020'4)" 

21 ZXXXX (0207+0208) 

22 ZXXXX (0403+0404) 

23 ZXXXX (0407+0408) 

24 ZXXXX (0601+0602) 

25 ZXXXX ,(0603+0604) 

'26 ZXXXX (0605+0606) 

27 ZXXXX (0607+0608 ) 

28 ZXXXX (0701 +0702) 

29 ZXXXX (070~) 

~() ZXXXX "(0.705) , 
~1 l)OQO< (O,{l,O.'1): 
'32 ZXXXX ,(0892+0811 ) 
33 ZXXXX, (0807+081.0) . 
3,4 ZXXXX (Q8(j8;",0809) 
35 ZXXXX (0901 +0902) 

eg :ZXX;,:x (()90~) 

© Vialis b.V. 2009 
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I 
V!lrbinding Plaats Locatie 

:Oe MeerhbiiJg ',' Papendorp 
Oè Meernbrug Papendorp 
DeMéefhbrUg . ;Päpèndorp 

... ?4oklöberplëin Kans/enelland 
24 oktoberplein . Kanalènelland 
Graadt varï Rogge-
:plêjnAN.è~tprein 

Centrum' 

Graadt van Rogge-
. ;pli!iihtWestplein 

5 mei plein 

Centrum 

Kanàlenelland 
5 f.!1elplern' Käïiàlenelland 
Anlfé Frailkpléln KanaleneIland 
A~ne. Eran~plein 'Kana/enelland ' 
Europaplein Kanaienelland . 

A12 Kanalenei/and 
Pap'endorpseweg Papendo~p __ . 
"foeri! a12+ 
iliap"~ndOfesë\Vè'9 
A2 . ...' 

Papendorp 

g.H, Letcherweg . 'Pape~.dorp 

... 1'!2, 
. "'/\2 

Beneluxlaan! Kanaleneiland 
24 Oktoberplein 
Pijperlaan! KanaleneIland 
24 Okioberplein 
Beneluxlaan! KanaleneIland 
5 mei plein 
Beneluxlaan! KanaleneIland 
5 mei plein 
Beneluxlaan! Kanaleneiland 
Europaplein 
Europaplein! 
Eiit<ipal~lfr'l' 

Kanaleneiland 

:~M~!.(i~láMr Kana/enelland . 
Europaplein 
Europäpleln! .. 
, ~\itopäfáan 
Thv Merwerdèkärïaall 

KanaleneIland 

Kanaléhèiland· 
Afrit a12 noord-Baan 
Toerit a12 Kanalenëlland 

,EutopafaM 
·A.1~t 

._ ... 
Kanalenellänël " 

A12Nkm 59.2 Pàpehdorp " 
, Papendorpsewegla12 Papendorp , 

A12 Papendorp 
A12 Papendörp 

Papendorp 

~ .. 16-"-2009 
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. DQ9ument : Service Level Agreement WP78b 

Rapportage 

Maximaal 4 weken na het einde van een gedefinieerde rapportageperiode ontvangt de opdrachtgever 
een rapportage over de geleverde services. De onderstaande rapportages zijn overeengekomen: 

Rappörtage_ 
i _. 

3 . 

4 
5 
6 

• 

. OmllçlVijvll1g . 
i3èsëfiikbäarfièid iiim ·dè:iioorziëning . 1:i("i1ëi'lwiärtalif:·· 

··1 x perkwartaai 

ReltÖtletiid. ~iL$torinqen . '1xperkwartaal 
: Aanvan9_stijdbij storingen .. 1 x per kwartaal 

Herstelt.U.d ·bij incident~(l .! 1x per kwartaal 

de volgende personen gedistribueerd worden: 
StadsOntwikkeling Utrecht, afdeling Verkeer & vervoer, •••••• 

htn(!>,,,,r en voorlopig gemeentelijk beh:.;eiie.rd.eÎri .••••••••• StadsOntwikkeling Utrecht, • 

•••••• extern adviseur en ondersteuning voor de opdrachtgever . 

Service afspraken en normen 

In deze bijlage worden de normen en eventuele randvoorwaarden vastgelegd van de te leveren 
voorzieningen en bijbehorende diensten. Met behulp van de in hoofdstuk 5 genoemde meetvoor
schriften wordt berekend of de norm gehaald wordt. 

. D.ienst (Voorziening 
Voorziening 

Ómschriji,,jnQ servi~~ ~iveau ~ Norm .Randvoorwaarden . 
Beschikbaarheid van de database en de toegang· 95% 
hlertoe._ 

Wegkantsysteem reistijdmeetsysteem . Beschikbaarheid van de data-inwinning Migratiewens na 3 
laar.97% 

Ultbreldiiïgen 

Seivlceoverleg 

© Vialis b.v. 2009 

Bij de nulmeting dient een kwalitatieve beschrijving, Jaar~ 
van de geboden kwaliteit te worden geleverd. Deze' IiJks 
beschriivinQ bevat de wiJze van registerefl , 
TIjdë'ns'halljaar servicëöverleg-is de Inhoudelijke 
.scope met betrekking tot omvang en toepassIngen 
eén agendapunt 

·geen afname van 
kwaliteit t.o.v. de 
Q-milling, 

... ·periodlek:e'rapportage be-schÎk6äariiëiden'ïriciden~3'miid~-- . 
tafhandeling . .... ..... ...... ., .. ~-.Z' .' 

Periodiek overleg rijssen contractpartlJeii sLA ... '6 mnd ... 


