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Configuratie testomgeving 

Tenzij anders overeengekomen wordt deze testomgeving u aangeboden met de volgende resources en faciliteiten:  
 

Type VPC Processorcapaciteit Intern geheugen IP-adressen Opslagcapaciteit Dataverkeer 

Unmanaged 10 GHz 10 GB RAM 8 100 GB SAS 5 TB inbegrepen 

Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de testomgeving. Door ingebruikname van de testomgeving gaat u hiermee akkoord. 

Oplevering 

Uw accountmanager stuurt u de benodigde gegevens om uw testomgeving in gebruik te kunnen nemen. Hij of zij zal met u afstemmen 

of aanvullende technische ondersteuning en/of een uitleg wenselijk is. Hiervoor wordt dan een afspraak met u gemaakt.  

Testperiode 

De testomgeving wordt 2 weken (10 werkdagen) ter beschikking gesteld vanaf het moment dat u de gegevens van ons ontvangen heeft. 

Tussentijds streven wij ernaar contact met u op te nemen om te kijken of de test naar behoren verloopt.  

 

Tijdens de testperiode kan geen aanspraak worden gemaakt op de Service Level Agreement van Interconnect. Support wordt geboden 

tijdens kantooruren CST. Als de VPC naar mening van Interconnect voor andere doeleinden wordt gebruikt dan bedoeld, behoudt 

Interconnect zich het recht voor de testperiode eerder te beëindigen.  

 

Aan het einde van de testperiode zal uw contactpersoon de testperiode met u evalueren, waarbij u kunt aangeven of u een Virtual Private 

Cloud omgeving bij Interconnect wilt afnemen of niet. Wanneer er onverhoopt geen contact tot stand komt, zal de omgeving na afloop 

van de periode automatisch komen te vervallen.  

 

U bent zelf verantwoordelijk voor behoud van op de testomgeving opgeslagen gegevens. Uitgezonderd meerverbruik van dataverkeer 

worden voor de testperiode geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt voor eventueel meerverbruik van dataverkeer een factuur 

gestuurd op basis van nacalculatie. 

Definitieve afname 

Wanneer u over wenst te gaan tot definitieve afname van de VPC wordt een separate overeenkomst gesloten tussen u en Interconnect. 

Indien u tijdens de testperiode aangeeft over te willen gaan tot definitieve afname en de getekende overeenkomst binnen twee weken 

na afloop van de test door Interconnect wordt ontvangen, wordt de testomgeving niet verwijderd maar gedeactiveerd. Na ontvangst van 

de overeenkomst wordt de testomgeving weer beschikbaar gemaakt als definitieve omgeving.  

 

Als Contractant tijdens de testperiode niet aangeeft over te willen gaan tot afname of als Interconnect de getekende overeenkomst pas 

na twee weken ontvangt, wordt de testomgeving verwijderd en wordt na ontvangst van de overeenkomst een nieuwe VPC gerealiseerd. 

Nadat Interconnect heeft bevestigd dat de testomgeving is omgezet in een definitieve afname of dat de nieuwe VPC gereed is, zal de in 

de overeenkomst opgenomen SLA van toepassing zijn.  


