Registratieformulier .nl-domeinnaam
Aangevraagde
domeinnaam

.nl

domeinnaamhouder

(bedrijfs)naam1
adres2 (geen postbus)
postcode, plaats
land
telefoonnummer
e-mailadres
administratief contact

naam
adres2 (geen postbus)
postcode, plaats
land
telefoonnummer3
e-mailadres
technisch contact

naam
adres2 (geen postbus)
postcode, plaats
land
telefoonnummer3
e-mailadres

De bovengenoemde aanvrager verzoekt hierbij SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) te Arnhem een registratieovereenkomst voor de bovengenoemde domeinnaam aan te gaan en de domeinnaam te registreren.
De aanvrager verklaart hierbij:
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1. kennis te hebben genomen van de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’ en de toepasselijkheid van deze voor
waarden en de daaruit voortvloeiende procedures op de registratieovereenkomst te aanvaarden;
2. de domeinnaam te zullen gebruiken zonder daarbij inbreuk te maken op rechten van derden;
3. te aanvaarden dat door de toepasselijkheid van de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’:
a.
b.
c.

Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde domeinnaam;
de ‘Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen’ zoals vermeld op www.sidn.nl van toepassing is;
de aanvrager zich bij voorbaat onderwerpt aan het oordeel van een Nederlandse rechter indien een derde een gerechtelijke
procedure met betrekking tot de domeinnaam tegen hem aanhangig maakt.

4. dat het door hem opgegeven administratieve contact hem vertegenwoordigt en dat mededelingen gedaan aan het administratieve
contact via het admin-c e-mailadres geacht worden hem te hebben bereikt.

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. Inclusief landnummer.

ondertekening

datum
handtekening namens domeinnaamhouder

naam ondertekenaar
De gegevens die de domeinnaamhouder verstrekt op grond van dit registratieformulier 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.
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Dit formulier graag opsturen naar uw registrar, die de aanvraag tot registratie
vervolgens bij SIDN zal indienen.

