
 

 

 

 

Contract domeinnaam 
 

Deze verklaring dient te worden ingevuld en ondertekend door een tekenbevoegd persoon handelend namens 

onderstaand persoon/bedrijf. Vervolgens stuurt u de verklaring naar Provalue B.V. 

 

Provalue B.V. 

T.a.v. Domein beheer 

Postbus 5143,  2900 EC,  Capelle aan den IJssel 

Faxnummer: 010-7070069 

 

Een ondertekend en gescand exemplaar mag ook per e-mail geretourneerd worden naar support@provalue.nl. 

 

Domeinaanvragen worden altijd op de dag van ontvangst behandeld, tenzij anders aangegeven door de klant. 

 

Opheffen/verhuizen van een domeinnaam dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de vervaldatum 

aangeven te worden. Indien er geen verzoek tot opheffing/verhuizing van een domeinnaam is ontvangen, 

wordt de domeinnaam automatisch voor 1 jaar verlengd door Provalue BV. De aanvrager verplicht zich 

daarmee tot het voldoen van de betreffende factuur. 

 

Gaarne duidelijk en in blokletters invullen.  

 

Betreffende domeinnaam:  

Contactgegevens domein eigenaar (deze informatie wordt zichtbaar bij de domeinnaam) 

Naam  

Bedrijfsnaam (optie)  

Adres  

Postcode  Plaats  

Telefoonnummer  

Ondergetekende 

 

Bevoegd te handelen namens 

persoon of bedrijf: 

E-mailadres  

Factuuradres  

Bedrijfsnaam (optie)  

Contactpersoon  

Adres  

Postcode  Plaats  

Telefoonnummer  

 

E-mailadres  

   

 
Datum 

 

 

   

 Handtekening  

 



Registratiecontract .nl-domeinnaam  

Aangevraagde 
domeinnaam .nl

Partij I, Domeinnaamhouder

(bedrijfs)naam1

adres2 (geen postbus)

postcode, plaats en land 

adres in Nederland3

(geen postbus)

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.  SIDN zal indien zij via een van haar deelnemers een correcte aanvraag voor een abonnement voor de aangevraagde .nl-domein-

naam ontvangt en die domeinnaam op dat moment vrij voor registratie is de domeinnaam ten behoeve van de domeinnaanhouder 

opnemen in de .nl-zonefi le.

2.  De domeinnaamhouder is binnen de kaders van het abonnement vrij de domeinnaam te gebruiken zonder daarbij inbreuk te 

maken op rechten van derden.

3.  Op deze overeenkomst zijn van toepassing  de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’ en de bijbehorende proce-

dures die vermeld zijn op www.sidn.nl. De domeinnaamhouder verklaart van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en de 

toepasselijkheid hiervan op deze overeenkomst te aanvaarden.

4.  De domeinnaamhouder aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde domeinnaam, 

aanvaardt de toepasselijkheid van de ‘Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen’ zoals vermeld op www.sidn.nl en 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 domeinnaam.

5.  De domeinnaamhouder 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.

6.  Degene die namens domeinnaamhouder dit registratiecontract ondertekent, verklaart dat hij bevoegd is namens de domein-

naamaanvrager de aangevraagde domeinnaam aan te vragen.

7.  In dit document aangebrachte wijzigingen zijn slechts van kracht als deze door beide partijen expliciet zijn aanvaard.

Namens domeinnaamhouder Namens SIDN

naam  Roelof Meijer, directeur SIDN

datum

handtekening

De gegevens die de domeinnaamhouder verstrekt op grond van dit registratiecontract worden opgenomen in de administratie van SIDN.
Een deel hiervan hiervan wordt gepubliceerd in de whois-service die kan worden ingezien via www.sidn.nl. Conform de ‘Wet bescherming
persoonsgegevens’ is de verwerking van deze persoonsgegevens gemeld bij het ‘College bescherming persoonsgegevens’, en wel onder
nummer M1051464. Informatie over deze verwerking en de overige SIDN privacyregelingen is opgenomen op www.sidn.nl.

Dit formulier graag opsturen naar uw deelnemer (provider), die de aanvraag tot registratie vervolgens bij 
SIDN zal indienen.

1 Vul de volledige bedrijfsnaam in wanneer een bedrijf de domeinnaamhouder is. Vul voor een natuurlijk persoon de voorletters en familienaam in.
2 Straat, huisnummer en eventuele toevoegingen.
3 Verplichte domiciliekeuze voor niet in Nederland gevestigde domeinnaamhouder (vgl. artikel 1.1 ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’.
4 Inclusief landnummer.

Ve
rs

ie
 1

4
 ju

li
 2

0
0

8
 

 
 

 
 

 
 

   
 


