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 CSP Open Open Value Open Value 

Subscription 

Overkoepelende 

klantovereenkomst 

Microsoft 

Customer 

Agreement 

Open License 

Agreement 

Open Value 

Agreement 

Open Value 

Subscription 

Agreement 

Duur van overeenkomst Eeuwigdurend – 

gebonden aan 

klant 

2 jaar – gebonden 

aan klantaankopen 

3 jaar – gebonden 

aan klantaankopen 

3 jaar – gebonden 

aan klantaankopen 

Voorwaarden voor 

starten overeenkomst 

Geen – alleen 

het accepteren 

van de 

voorwaarden 

Aankoop van 5 

kwalificerende 

software licenties 

Aankoop van 5 

kwalificerende 

software licenties 

(non-organization 

wide optie) of 

aankoop van een 

Enterprise product 

voor alle 

kwalificerende 

devices met een 

minimum van 5 

(organization wide 

optie) 

Abonneren op een 

Enterprise product 

voor alle 

kwalificerende 

devices met een 

minimum van 5 

Kanaal Aangeboden 

door CSP 

indirecte 

wederverkopers, 

via 

gekwalificeerde 

CSP indirecte 

providers 

Aanboden door 

wederverkopers via 

distributeurs 

Aanboden door 

wederverkopers via 

distributeurs 

Aanboden door 

wederverkopers via 

distributeurs 

In aanmerking  

komende klanttypes 

Commercieel, 

Government, 

Education, Non-

profit 

Commercieel, 

Government, 

Education, Non-profit 

Commercieel, 

Government, 

Education, Non-profit 

Commercieel, 

Government, 

Education, Non-profit 

Speciale prijsstelling 

voor in aanmerking 

komende klanten 

Commercieel 

(Education en 

non-profit 

prijsstelling is 

beschikbaar 

Commercieel, 

Government, 

Education, Non-profit 

Commercieel, 

Government, 

Education, Non-profit 

Commercieel, 

Government, 

Education, Non-profit 
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 CSP Open Open Value Open Value 

Subscription 

voor sommige 

Online Services) 

Volumekorting binnen 

programma 

Geen Geen Geen Geen 

Toegang tot 

licentiecodes en media 

Microsoft 365 

Admin Center 

(MAC) 

Volume Licensing 

Service Center (VLSC) 

VLSC VLSC 
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 CSP Open Open Value Open Value 

Subscription 

Verkrijgbaar? Ja Ja Nee Nee 

Type licenties Eeuwigdurend Eeuwigdurend - - 

Betaalvoorwaarden Vooraf Vooraf - - 

Annuleren Mogelijk Mogelijk - - 

Beschikbare 

producten 

Vrijwel alle 

producten, 

uitgezonderd 

Dynamics 365 on-

premises producten, 

System Center 

producten en Azure 

DevOps Server 

Vrijwel alle 

producten, 

uitgezonderd 

Dynamics 365 

Operations Server, 

System Center 

producten en Azure 

DevOps Server 

- - 

On-premises 

gebruiksrechten 

Rechten om de 

software in een on-

premises fysieke of 

virtuele operating 

server omgeving te 

installeren 

Rechten om de 

software in een on-

premises fysieke of 

virtuele operating 

server omgeving te 

installeren 

- - 

Voorwaarden voor 

inzet bij klant 

Eenvoudig Eenvoudig - - 

Recht om licenties 

in Azure te 

gebruiken 

Geen Geen - - 

Rechten om 

licenties in andere 

publieke clouds te 

gebruiken 

Geen Geen - - 

Upgraderechten Geen Geen - - 

Downgraderechten Ja Ja - - 
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 CSP Open Open Value Open Value 

Subscription 

Verkrijgbaar? Nee Ja Ja Ja 

Type licenties - Eeuwigdurend Eeuwigdurend Abonnement 

Betaalvoorwaarden - Vooraf Vooraf of gespreide, 

jaarlijkse betalingen 

Jaarlijkse betalingen 

Annuleren - Mogelijk Geen annuleringen of 

terugbetalingen 

Geen annuleringen of 

terugbetalingen 

Voortdurende 

verplichting na 

afloop van 

contracttermijn 

- Hernieuwen van 

Software Assurance 

Hernieuwen van 

Software Assurance 

Verlengen van het 

contract of buy-out van 

de licenties 

Beschikbare 

producten 

- Alle producten Alle producten Alle producten 

On-premises 

gebruiksrechten 

- Rechten om de software 

in een on-premises 

fysieke of virtuele 

operating server 

omgeving te installeren 

Rechten om de software 

in een on-premises 

fysieke of virtuele 

operating server 

omgeving te installeren 

Rechten om de software 

in een on-premises 

fysieke of virtuele 

operating server 

omgeving te installeren 

Opties voor inzet 

bij klant 

- Meer verfijnde 

inzetmogelijkheden: 

failover rechten, 

disaster recovery 

rechten, ongelimiteerde 

virtualisatierechten etc., 

vanuit SA benefits 

Meer verfijnde 

inzetmogelijkheden: 

failover rechten, 

disaster recovery 

rechten, ongelimiteerde 

virtualisatierechten etc., 

vanuit SA benefits 

Meer verfijnde 

inzetmogelijkheden: 

failover rechten, 

disaster recovery 

rechten, ongelimiteerde 

virtualisatierechten etc., 

vanuit SA benefits 

Recht om licenties 

in Azure te 

gebruiken 

- Rechten om licenties toe 

te wijzen aan virtuele 

machines via Azure 

Hybrid Benefits of 

License Mobility through 

SA rechten (niet 

beschikbaar voor alle 

producten) 

Rechten om licenties toe 

te wijzen aan virtuele 

machines via Azure 

Hybrid Benefits of 

License Mobility through 

SA rechten (niet 

beschikbaar voor alle 

producten) 

Rechten om licenties toe 

te wijzen aan virtuele 

machines via Azure 

Hybrid Benefits of 

License Mobility through 

SA rechten (niet 

beschikbaar voor alle 

producten) 
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 CSP Open Open Value Open Value 

Subscription 

Rechten om 

licenties in andere 

publieke clouds te 

gebruiken 

- Rechten om licenties toe 

te wijzen aan virtuele 

machines via License 

Mobility through SA 

rechten (niet 

beschikbaar voor alle 

producten) 

Rechten om licenties toe 

te wijzen aan virtuele 

machines via License 

Mobility through SA 

rechten (niet 

beschikbaar voor alle 

producten) 

Rechten om licenties toe 

te wijzen aan virtuele 

machines via License 

Mobility through SA 

rechten (niet 

beschikbaar voor alle 

producten) 

Upgraderechten - Ja Ja Ja 

Downgraderechten - Ja Ja Ja 
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 CSP Open Open Value Open Value 

Subscription 

Verkrijgbaar? Ja Nee Nee Nee 

Type licenties Subscription 

(abonnement) 

- Nee Nee 

Betaalvoorwaarden Vooraf voor de termijn 

van 1 of 3 jaar 

- - - 

Voortdurende 

verplichting 

Verlengen van software 

subscription aan het 

eind van de een- of 

driejarige termijn 

- - - 

Beschikbare 

producten 

Windows Server Core 

licenties en CALs, SQL 

Server Core licenties 

- - - 

On-premises 

gebruiksrechten 

Rechten om de software 

in een on-premises 

fysieke of virtuele 

operating server 

omgeving te installeren 

- - - 

Opties voor inzet 

bij klant 

Meer verfijnde 

inzetmogelijkheden: 

failover rechten, 

disaster recovery 

rechten, ongelimiteerde 

virtualisatierechten etc., 

vanuit benefits 

inbegrepen bij de 

software subscription 

- - - 

Recht om licenties 

in Azure te 

gebruiken 

Rechten om licenties toe 

te wijzen aan virtuele 

machines via Azure 

Hybrid Benefits 

- - - 

Rechten om 

licenties in andere 

publieke clouds te 

gebruiken 

Geen - - - 
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 CSP Open Open Value Open Value 

Subscription 

Upgraderechten Ja - - - 

Downgraderechten Ja - - - 
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