Domeinregistratie

EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A

GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij voorkeur in blokletters.

1 – Contactgegevens
Naam/voorletters*

Geslacht

Bedrijfsnaam

Telefoon*

M

Adres (geen postbus)*

Fax

Postcode/Plaats*

Mobiel

KvK-nummer en regio (verplicht bij .nlbedrijfsdomein) of een kopie van een geldig
legitimatiebewijs

Bank/gironummer*

V
_

Vul de volgende gegevens uitsluitend in wanneer u al klant bent van EuroNet Internet
Bent u al abonnee van EuroNet Internet

Ja

Nee

Wat is uw huidige klantnummer?

E

2 – Nieuwe domeinnaam aanvragen
Welk type domein wilt u aanvragen? (slechts 1 keuze mogelijk)* De kosten voor een domeinnaam bedragen € 31,50 eenmalig en € 40,00 per half jaar.
.nl (Is dit uw eerste domein? Stuur dan een uittreksel van de KvK of een ander
door SIDN erkend register van hooguit een half jaar oud mee of een kopie van een
geldig legitimatiebewijs)

.com

.org

.net

.biz

.info

Vul hier de door u gewenste domeinnaam in. Voor het geval deze al in gebruik is, verzoeken we u drie alternatieven op te geven. Een domeinnaam bestaat uit
minimaal 4 tekens. Toegestane tekens zijn cijfers, letters en koppeltekens (-).
voorkeur 1*

_____________________________________________________________________________________________

voorkeur 2*

_____________________________________________________________________________________________

voorkeur 3*

_____________________________________________________________________________________________

Indien u een .nl-domeinnaam aanvraagt, beschikt u al over een andere .nl domeinnaam?*

Ja

Nee

Zo ja, wat is de eerste op uw naam geregistreerde .nl domeinnaam?

.nl

Let op: wanneer u een .nl-domeinnaam aanvraagt, dient u behalve deze overeenkomst ook het SIDN registratiecontract in te vullen en terug te
sturen!

3 - Overeenkomst
Hierbij bevestig ik mijn aanvraag voor de bij punt 2 benoemde domeinnaam en eventuele op bijgevoegde en ondertekende formulieren vermelde aanvullende
diensten en verklaar ik akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van EuroNet Internet en de minimale abonnementsperiode van 1 jaar. Daarnaast
verzoek ik EuroNet Internet deze aanvraag voor domeinregistratie namens mij te verwerken. Bovendien verleen ik EuroNet Internet toestemming de uit mijn
abonnement voortvloeiende kosten automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Naam*

Handtekening*

Datum *

Plaats*

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 19% BTW
Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van EuroNet Internet van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam dossiernummer
33265679

Aanvraag verhuizing domeinnaam

Domeinnaam-overeenkomst formulier B

GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/B

Let op! Stuur dit formulier uitsluitend mee indien u een bestaande domeinnaam die bij een andere provider is geregistreerd wilt verhuizen. Wilt u een
nieuwe domeinnaam aanvragen, stuur dan formulier A mee.

Contactgegevens
Naam/voorletters*

Geslacht

Bedrijfsnaam

Telefoon*

M

Adres (geen postbus)*

Fax

Postcode/Plaats*

Mobiel

KvK-nummer en regio (verplicht bij .nlbedrijfsdomein of een kopie van een geldig
legitimatiebewijs)

Klantnummer

V
_

E

Domeinnaam
Deze verhuisaanvraag geldt voor het volgende domein:* (vergeet niet het type domein aan te kruisen)
______________________________________________________________________________.

nl

com

org

net

info

Verklaring behorende bij de aanvraag van een domeinnaam
Ondergetekende verklaart hierbij genoemde domeinnaam te willen verhuizen, c.q. in te stemmen met de verhuizing van genoemde domeinnaam, van
huidige deelnemer (= huidige hosting provider):*

___________________________________________________________

naar nieuwe deelnemer:

EuroNet Internet (1)_________________________________

en verklaart de huidige deelnemer tijdig, te weten op datum:

_______________________________

te hebben geïnformeerd over deze verhuizing en schriftelijk bij deze deelnemer te hebben opgezegd en verklaart ten behoeve van de nieuwe deelnemer
akkoord te gaan met bovenstaande “Vrijwaringverklaring behorende bij een aanvraag van een domeinnaam”.
Overeenkomst
Naam contactpersoon*

Handtekening domeinnaamhouder*

Datum*

Plaats*

Handtekening nieuwe deelnemer (in te vullen door EuroNet Internet)

Bedrijfsstempel (1)

Belangrijk! Voor verhuizingen van .nl- domeinnamen
Wanneer u een .nl-domeinnaam aanvraagt, dient u behalve deze overeenkomst ook de volgende formulieren in te vullen en terug te sturen:
•
SIDN registratiecontract
•
SIDN-formulier voor verhuizing domeinnaam naar een andere deelnemer
Belangrijk! Voor verhuizingen van .com, .org en .net domeinnamen
Afhankelijk van uw huidige Registrar, zal deze een e-mail sturen naar de administratieve contactpersoon van het te verhuizen domeinnaam, met verzoek tot
instemming met deze verhuizing.
•
U dient deze e-mail dan binnen 48 uur te beantwoorden. Zoniet kan de verhuizing niet plaatstvinden.
•
U dient te controleren of het emailadres dat bij de administratieve contactpersoon is ingevuld nog juist is. U kunt dit controleren op
www.whois.com/domains.html (whois domain name look up) of bij uw huidige provider.
•
Als het e-mail adres incorrect is, kunt u dit laten wijzigen door uw huidige provider.
(1) Domeinnamen met de extensie .com .net en .org worden geregistreerd bij NordNet Registrar Bij deze extensies hebben zij uw bedrijfsstempel nodig

EuroNet Domeinnaam-overeenkomst

Toelichting

In deze toelichting vindt u uitleg bij de EuroNet Domeinnaam-overeenkomst. Lees deze informatie zorgvuldig door, voordat u de overeenkomst invult en
opstuurt. U hoeft deze toelichting niet retour te sturen bij uw aanvraag.
Contactgegevens aan te sluiten adres
Mobiel/alternatief telefoonnummer – Vul hier een tweede telefoonnummer in, waarop wij u voor spoedeisende vragen kunnen bereiken.
Klantnummer – Uw klantnummer kunt u vinden op elke factuur die u van EuroNet Internet ontvangt.
KvK-nummer of legitimatiebewijs – Vraagt u een bedrijfsdomeinnaam aan, dan dient u een uittreksel uit het handelsregister mee te sturen. Bent u als
particulier de domeinhouder, dan dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
Geldig legitimatiebewijs – Paspoort of rijbewijs
Domeinregistratie

Formulier A en B

Formulier A: gebruik dit formulier wanneer u een nieuwe domeinnaam wilt registreren. Formulier B: gebruik dit formulier wanneer u een bestaande
domeinnaam wilt verhuizen die bij een andere provider is geregistreerd.
Wanneer u een .nl-domeinnaam aanvraagt, dient u behalve deze overeenkomst ook de volgende formulieren in te vullen en terug te sturen:
SIDN registratiecontract
SIDN-formulier voor verhuizing domeinnaam naar een andere deelnemer

-

Voorwaarden voor het verhuizen van .com, .org, .net en .info domeinnamen:
De volledige kosten voor de domeinnaam zijn voldaan.
De geldigheidsduur is niet verlopen.
Er is geen rechtszaak gaande over dit domein.
Het emailadres dat is ingevuld bij “Administratief contact” is geldig (te controleren op de website van uw huidige registrar).
Reacties op mail naar het “Administratief contact” worden uiterlijk binnen 48 uur beantwoord.
Houders van .info domeinnamen moeten hun wachtwoord opgeven.
We kunnen geen verhuizing garanderen voor domeinnamen bij andere registrars dan de volgende: Network Solutions, Register, Nordnet.
Neem contact op met uw huidige service provider of de registrar zelf voor alle vragen over het emailadres van het Administratief contact of het wachtwoord,
of alle verhuizingprocedures van uw huidige registrar.
Let op!!: Helaas is het nog niet mogelijk om .biz domeinnamen te verhuizen. Het .biz domein moet eerst worden opgezegd en vervolgens opnieuw worden
geregistreerd. Hierbij loopt u het risico dat de desbetreffende domeinnaam tussentijds door een derde partij geregistreerd wordt. Dezelfde procedure, dat wil
zeggen het eerst opzeggen van de domeinnaam en vervolgens opnieuw registreren, is van toepassing als het niet mogelijk blijkt om uw domeinnaam te
verhuizen.

Nieuwe domeinnaam aanvragen
Vraagt u voor het eerst een .nl-domein aan dan dient u een Uittreksel uit het Handelsregister, het Stichtingenregister, het Verenigingenregister of enig ander
register dat is erkend door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) van hooguit een halfjaar oud mee te sturen voor bedrijven of een
kopie van een geldig legitimatiebewijs voor particulieren.
De SIDN maakt onderscheid tussen de behandeling van een eerste domeinaanvraag en de aanvraag van extra domeinnamen. Beschikt u al over een .nldomein, vul dan hier de allereerste domeinnaam in die op uw naam is geregistreerd. Zo voorkomt u problemen met de registratie. Informatie over de
reglementen van de SIDN is te vinden op www.sidn.nl.
Aansprakelijkheid EuroNet Internet
EuroNet Internet behandelt uw aanvraag voor domeinregistratie met uiterste zorg, maar geeft geen garantie over de termijn waarbinnen de registratie
daadwerkelijk geschiedt. In de tijd tussen uw aanvraag bij EuroNet Internet en de daadwerkelijke registratie kan de domeinnaam al door een derde zijn
geregistreerd. EuroNet Internet is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de domeinregistratie als gevolg van een tussentijdse registratie door een derde.
Producten EuroNet Internet
Uw domeinnaam werkt alleen in combinatie met een van de producten van EuroNet Internet. Wanneer u uw website of e-mail via uw aangevraagde domein
wilt laten verlopen, heeft u dus internettoegang nodig van EuroNet Internet. Mocht u voor een product kiezen waarbij een eigen domeinnaam is inbegrepen,
dan zullen wij deze domeinnaam integreren. Gebeurt dit binnen het eerste half jaar waarvoor u al voor uw domeinnaam heeft betaald, dan zijn wij helaas
niet in staat dit bedrag te compenseren.
Verwerkingstermijn aansluiting
De verwerkingstijd van een domeinnaam aanvraag is normaalgesproken 3 tot 8 werkdagen.
Stuur alle benodigde formulieren volledig ingevuld en ondertekend o.v.v. Inschrijfformulier per fax of post naar:
EuroNet Internet t.a.v. Sales Department Antwoordnummer 9219 1000 WZ Amsterdam

Fax: 020 – 535 54 70

De Algemene Voorwaarden van EuroNet Internet kunt u lezen op www.euronet.nl

Registratiecontract .nl-(persoons)domeinnaam versie 21 februari 2005
Aangevraagde (persoons)domeinnaam:
……………….……..………………..……………………..………….nl
Partij I, Domeinnaamhouder:
(bedrijfs)naam:
……………………………………………………………………………….
adres (geen postbus):
……………………………………………………………………………….
postcode, plaats en land:
……………………………………………………………………………….
adres in Nederland (geen postbus)3: ...………………………………………………………………………….
administratief contact, naam:
telefoonnummer4:

……………………………………………………………………………….
+……………………… e-mail: …………………………………………..

technisch contact, naam:
telefoonnummer4:

……………………………………………………………………………….
+……………………… e-mail: …………………………………………..

Partij II, "SIDN": Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, statutair gevestigd te Arnhem
Partijen zijn het volgende overeengekomen:
1
2.
3.
4.

5.1
5.2
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Op dit Registratiecontract zijn de definities zoals neergelegd in artikel 1 van het “Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen”
(Reglement) van toepassing.
Dit Registratiecontract wordt tussen partijen aangegaan met betrekking tot de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam.
Domeinnaamhouder verklaart kennis te hebben genomen van het Reglement en dit te aanvaarden.
Domeinnaamhouder staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens in dit Registratiecontract juist en volledig zijn vermeld en
dat hij, gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam, er zorg voor zal dragen
wijzigingen in deze gegevens onverwijld via zijn Deelnemer aan SIDN door te geven.
Domeinnaamhouder staat ervoor in gerechtigd te zijn de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam te gebruiken.
Domeinnaamhouder verklaart dat hij naar zijn beste weten door de registratie en (eventueel later) gebruik van de aangevraagde
(Persoons)Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden.
Domeinnaamhouder aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde
(Persoons)Domeinnaam.
Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen,
indien een derde een geschil over de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam aan het Scheidsgerecht Domeinnamen voorlegt.
Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van een Nederlandse rechter, indien een
derde een gerechtelijke procedure aanhangig maakt met betrekking tot een geschil over de aangevraagde
(Persoons)Domeinnaam.
Domeinnaamhouder vrijwaart SIDN, de bestuursleden van SIDN, het personeel van SIDN en alle Deelnemers terzake van, en zal
hen schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de
registratie en/of het gebruik van de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.
Indien de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam overeenkomstig de voorgeschreven wijze in het Reglement is aangevraagd, zal
SIDN deze in het Register opnemen en opgenomen houden, waarna SIDN de (Persoons)Domeinnaam voorts zal (doen) opnemen
in de .nl-zonefile.
Degene die namens Domeinnaamhouder dit Registratiecontract ondertekent, verklaart dat hij bevoegd is namens de
(Persoons)Domeinnaamaanvrager de aangevraagde (Persoons)Domeinnaam aan te vragen.
omeinnaamhouder verklaart dat het door hem opgegeven Administratieve Contact hem vertegenwoordigt. Tevens verklaart hij dat
mededelingen gedaan aan het Administratieve Contact via het Admin-C e-mailadres worden geacht hem te hebben bereikt.
n dit document aangebrachte wijzigingen zijn slechts van kracht als deze door beide partijen expliciet zijn aanvaard.
it contract eindigt in de in het Reglement beschreven gevallen.

Namens Domeinnaamhouder
naam:
……………………………………

handtekening:
datum:

Namens SIDN
Roelof Meijer, directeur SIDN

……………………………………
……………………………………

De gegevens die de Domeinnaamhouder verstrekt op grond van dit Registratiecontract worden opgenomen in het Domeinnamen- en
Persoonsdomeinnamenregister (het Register). Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is deze verwerking gemeld bij het
College bescherming persoonsgegevens, en wel onder nummer M1051464. Informatie over deze verwerking en de overige SIDN
privacyregelingen is opgenomen op de SIDN homepage onder SIDN en Privacy.

Vul de volledige bedrijfsnaam in wanneer een bedrijf de Domeinnaamhouder is. Vul voor een natuurlijk persoon de voorletters en familienaam in.
Straat, huisnummer en eventuele toevoegingen.
3 Verplichte domiciliekeuze voor niet in Nederland gevestigde Domeinnaamhouder (vgl. artikel 3 Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen).
4 Inclusief landnummer.
1
2

Formulier voor verhuizing domeinnaam naar een andere deelnemer

Dit formulier opsturen naar de nieuwe Deelnemer categorie I, die de aanvraag vervolgens
elektronisch bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland zal indienen

Ondergetekende,
naam:

_______________________________________________________

bevoegd te handelen en handelend namens
houder:

_____________________________________________________________________

adres:

_______________________________________________________

plaats en land:

_______________________________________________________

betreffende de
domeinnaam:

________________________________________________________________.nl

verklaart hierbij genoemde domeinnaam te willen verhuizen, c.q. in te stemmen met de verhuizing
van genoemde domeinnaam, van
huidige deelnemer:

_______________________________________________________

naar
nieuwe deelnemer:

_____________________________________________________________________

en verklaart de huidige deelnemer tijdig, te weten op
datum:

_____________________________________________________________________

te hebben geïnformeerd over deze verhuizing en schriftelijk bij deze deelnemer te hebben
opgezegd en verklaart een ingevuld en ondertekend “Registratiecontract domeinnaam” te hebben
overgelegd aan de nieuwe deelnemer.

Datum:

_____________________________________________________________

Handtekening domeinnaamhouder:

_____________________________________________________________

Handtekening nieuwe deelnemer:

_____________________________________________________________

