
 
 
 
 
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 

OVERDRACHT VAN EEN DOMEINNAAM

 
 
De Leverancier is als Registerhouder erkend door de Registers die verantwoordelijk zijn voor het to
kennen van Domeinnamen in de gTLD’s (generic top level domains) zoals genoemd in Bijlage 1 en de 
ccTLD’s (country code top level domains) zoals genoemd in B
namens de Klant Domeinnamen registreren en verlengen. 
 
ARTIKEL 1 : Interpretatie  
 

In de onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen de termen die in de Algemene Voo
waarden worden gedefinieerd dezelfde betekenis hebben e
de navolgende betekenis hebben, tenzij de context anders vereist: 

 
Domeinnaam: de unieke URL die de locatie van een bepaalde website aanduidt, zoals in de Order g
specificeerd.  
 
Domeinnaamdiensten: de diensten die betrekking hebben op de registratie, verlenging en/of ove
dracht van de Domeinnaam en meer in het bijzonder zoals beschreven op de website va
cier, op www.ovh.nl 
 
Geregistreerde: de geregistreerde
 
Registerhouder: een entiteit die door het betreffende Register is erkend als lasthebber van Gereg
streerden voor het indienen van aanvragen voor de registratie van Domeinnamen. 
 
Register: het register dat verantwoordelijk is voor het toekennen van Domeinnamen in de betreffende 
top level domeinen;  
 
Whois: online research tools die gratis beschikbaar zijn op het internet en waarmee iedereen de co
tactgegevens van de Geregistreerde, alsmede 
meinnaam kan verkrijgen.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE, VERLENGING EN 
OVERDRACHT VAN EEN DOMEINNAAM
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De Leverancier is als Registerhouder erkend door de Registers die verantwoordelijk zijn voor het to
kennen van Domeinnamen in de gTLD’s (generic top level domains) zoals genoemd in Bijlage 1 en de 
ccTLD’s (country code top level domains) zoals genoemd in Bijlage 2 en kan in deze hoedanigheid 
namens de Klant Domeinnamen registreren en verlengen.  

In de onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen de termen die in de Algemene Voo
waarden worden gedefinieerd dezelfde betekenis hebben en zullen de volgende termen 
de navolgende betekenis hebben, tenzij de context anders vereist: 

de unieke URL die de locatie van een bepaalde website aanduidt, zoals in de Order g

de diensten die betrekking hebben op de registratie, verlenging en/of ove
dracht van de Domeinnaam en meer in het bijzonder zoals beschreven op de website va

de geregistreerde wettelijke eigenaar van de Domeinnaam.  

een entiteit die door het betreffende Register is erkend als lasthebber van Gereg
streerden voor het indienen van aanvragen voor de registratie van Domeinnamen. 

het register dat verantwoordelijk is voor het toekennen van Domeinnamen in de betreffende 

online research tools die gratis beschikbaar zijn op het internet en waarmee iedereen de co
tactgegevens van de Geregistreerde, alsmede de administratieve en technische contacten van een D

REGISTRATIE, VERLENGING EN 
OVERDRACHT VAN EEN DOMEINNAAM  

De Leverancier is als Registerhouder erkend door de Registers die verantwoordelijk zijn voor het toe-
kennen van Domeinnamen in de gTLD’s (generic top level domains) zoals genoemd in Bijlage 1 en de 

ijlage 2 en kan in deze hoedanigheid 

In de onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen de termen die in de Algemene Voor-
n zullen de volgende termen 

de navolgende betekenis hebben, tenzij de context anders vereist:  

de unieke URL die de locatie van een bepaalde website aanduidt, zoals in de Order ge-

de diensten die betrekking hebben op de registratie, verlenging en/of over-
dracht van de Domeinnaam en meer in het bijzonder zoals beschreven op de website van de Leveran-

een entiteit die door het betreffende Register is erkend als lasthebber van Geregi-
streerden voor het indienen van aanvragen voor de registratie van Domeinnamen.  

het register dat verantwoordelijk is voor het toekennen van Domeinnamen in de betreffende 

online research tools die gratis beschikbaar zijn op het internet en waarmee iedereen de con-
de administratieve en technische contacten van een Do-
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ARTIKEL 2 :  Toepassing van de Voorwaarden 
 
2.1  De onderhavige Voorwaarden (tezamen met de Algemene Voorwaarden) gelden voor alle 

Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Klant voor de levering van Domeinnaamdiensten) 
en zijn heersend over enige inconsistente bepalingen of voorwaarden van de Klant of volgens de 
wet, handelsgebruiken of de gebruikelijke handelspraktijken. In geval van een strijdigheid tus-
sen de onderhavige Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, zullen de onderhavige Voor-
waarden heersend zijn.  

 
2.2  Domeinnaamdiensten zullen onderworpen zijn aan de voorwaarden, procedures, regels en het 

beleid (daaronder begrepen doch niet beperkt tot procedures voor het beslechten van conflicten) 
van het betreffende Register, zoals op gezette tijden gewijzigd, en wijzigingen zullen zonder 
verdere kennisgeving aan de Klant in de onderhavige Voorwaarden worden opgenomen.  

 
ARTIKEL 3 : Domeinnaamregistratie 
 
3.1 Na ontvangst van de aanvraag voor de registratie van een Domeinnaam van de Klant en 

dedesbetreffende vergoeding, zal de Leverancier zich redelijkerwijs inspannen voor het 
verkrijgen van de registratie van de door de Klant gekozen Domeinnaam bij het betreffende 
Register, op voorwaarde dat de Klant zich volledig aan de registratieprocedure zoals beschreven 
in de navolgende bepalingen van de Onderhavige Voorwaarden zal houden. 

 
3.2  De Klant erkent dat:  
 

(a) Domeinnamen door het betreffende Register worden toegekend op basis van “wie het 
eerst komt, wordt het eerst geholpen”; 

 
(b) de Leverancier kan niet garanderen dat de registratie van de door de Klant gekozen 

Domeinnaam door het betreffende Register zal worden uitgevoerd; 
 

(c) de lijst van beschikbare Domeinnamen op de website van de Leverancier op 
www.ovh.nl dient slechts ter informatie en is niet bindend voor de Leverancier. Het 
staat de Klant vrij om in real-time na te gaan of een gekozen Domeinnaam beschik-
baar is, door een Whois-zoekopdracht op de betreffende databases uit te voeren; de 
Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze databases.  

 
3.3  De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de keuze van de Domeinnaam en garandeert dat 

deze Domeinnaam:  
 

(a) geen inbreuk doet op de rechten van derden, daaronder begrepen de rechten van de intellec-
tuele eigendom; en 
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(b) in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving, hetzij volgens de Neder-
landse wet- en regelgeving, de wet- en regelgeving van het land van de Klant of enige ande-
re plaats waar de resultaten van dit doel of deze Domeinnaam openbaar zijn.  

 
Het nalaten zijdens de Klant van het voorafgaand zoeken alvorens de 
registratie van een Domeinnaam aan te vragen, kan in sommige 
omstandigheden een passing-off en/of een inbreuk op een handelsmerk 
vormen, en het gebruik van bepaalde woorden zoals geografische 
aanwijzingen kan wettelijk beperkt zijn. 

 
3.4  De Klant zal alle door het betreffende Register verlangde documenten en/of gegevens verstrek-

ken om de Leverancier in staat te stellen de Domeinnaam bij het Register aan te vragen, daar-
onder begrepen (zonder beperking) de naam en volledige contactgegevens van de Klant, de Ge-
registreerde, de administratieve contactpersoon, de technische contactpersoon, de persoon die 
belast is met het dagelijks beheer van de Domeinnaam en het IP-adres van de betreffende Ser-
ver(s).  

 
3.5  De Klant garandeert en bevestigt:  

 

(a) bevoegd te zijn tot het verzamelen en openbaar maken van de gegevens van de Geregi-
streerde, de administratieve contactpersoon en de technische contactpersoon, ten behoeve 
van de aanvrage tot registratie van de Domeinnaam en het handhaven van deze registratie; 
en 

 
(b) dat de gegevens die in de aanvraag voor de Domeinnaam worden verstrekt, juist en nauw-

keurig zijn, en erkent dat de Leverancier niet verplicht zal zijn zulks te controleren alvorens 
de aanvraag voor de Domeinnaam aan het betreffende Register te overleggen.  

 
3.6  De Leverancier zal de ontvangst van de voor de Domeinnaam van de Klant per e-mail bevesti-

gen en bevestigen dat de aanvraag aan het betreffende Register is overlegd en dat de betaling 
van de vergoeding is ontvangen, doch deze e-mail vormt geen bevestiging dat de gekozen Do-
meinnaam door het betreffende Register is of wordt geregistreerd.  

 
3.7  Wanneer de aanvraag voor de Domeinnaam onvolledig en/of foutief is en door de Klant gewij-

zigd dient te worden of wegens een andere reden niet door het Register aanvaard kan worden, 
zal de Leverancier de Klant hiervan zo spoedig als uitvoerbaar is van in kennis stellen en zal de 
Klant binnen twee (2) werkdagen op deze kennisgeving antwoorden. Hangende de aanvraag 
voor de Domeinnaam, is de gekozen Domeinnaam niet gereserveerd en kan onbeschikbaar wor-
den terwijl de aanvraag wordt gewijzigd, in dat geval zal de Leverancier de Klant hiervan op de 
hoogte stellen om deze de gelegenheid te bieden een andere Domeinnaam te kiezen.  

 
 
3.8  De Klant erkent dat: 
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(a) vragen met betrekking tot de registratie, verlenging, annulering, vernietiging of overdracht 

van een Domeinnaam aan de Leverancier en niet rechtstreeks aan het betreffende Register 
gericht moeten worden;  

 

(b) het postadres, e-mailadres en faxnummer van het betreffende Register niet in de Whois-
zoekopdracht openbaar gemaakt mogen worden;  

  
 (c) geschillen in verband met de Domeinnaam onderworpen kunnen zijn aan beleid inzake ge-

schillenbeslechting van het betreffende Register.  
 
3.9   Wanneer het betreffende Register de Leverancier formeel heeft bevestigd dat de registratie van 

de Domeinnaam met succes is voltooid, zal de Leverancier de Klant daarvan binnen twee (2) 
werkdagen per e-mail in kennis stellen.  

 
3.10  De Klant verplicht zich de Leverancier binnen twee (2) werkdagen na een verandering per e-

mail op de hoogte te stellen van wijzigingen in de op grond van artikel 3.4 aan de Leverancier 
verstrekte gegevens, aan support@ovh.nl of via de website van de Leverancier op www.ovh.nl. 
De Leverancier zal het recht hebben de Domeinnaamdienst op te schorten wanneer, naar me-
ning van de Leverancier, deze gegevens onwaar of vervalst lijken te zijn.  

 
 
ARTIKEL 4 : Verlenging van de Domeinnaam 
 
4.1  De Leverancier zal de Klant per e-mail in kennis stellen van de datum waarop de registratie van 

de Domeinnaam zal aflopen (de “Afloopdatum”). Wanneer de Klant uiterlijk op de Afloopda-
tum de vergoeding voor verlenging volledig en in beschikbare middelen betaalt, zal de Leveran-
cier zich inspannen voor het verkrijgen van de verlenging van de registratie door het betreffende 
Register.  

 
4.2  Indien deze niet wordt verlengd, zal de registratie van de Domeinnaam van rechtswege  op of 

voor de Afloopdatum aflopen en daarna beschikbaar worden voor registratie door derden.   
 
4.3  Wanneer de Klant de vergoeding voor de verlenging niet binnen drie (3) dagen na de Afloopda-

tum betaalt (waarbij dit moment van wezenlijk belang is), zal de Leverancier het recht hebben 
op de Afloopdatum van de Domeinnaam alle Domeinnaamdiensten op te schorten en zal hij de 
Klant hiervan per e-mail in kennis stellen.  

 
4.4  Aanvragen voor verlenging van de domeinnaam na de afloopdatum ervan kunnen leiden tot 

vertraging in de effectieve online dienst. De Klant erkent dat de Leverancier het recht zal heb-
ben om zonder voorafgaande kennisgeving van de Klant de door de Leverancier berekende prijs 
voor de verlenging te wijzigen voor domeinen die buiten de Eurozone zijn gekocht, in overeen-
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stemming met fluctuaties in de wisselkoersen (Euro / Dollars, Euro / Pond Sterling, Euro / 
Zwitserse Franc enz.).  

 
ARTIKEL 5 : Handelingen met de Domeinnaam door de Klant 
 
5.1  Wanneer de Klant de Domeinnaam overdraagt aan een derde, zal de Klant:  

 
(a) de Leverancier per aangetekende brief van de overdracht in kennis stellen;  
 

(b) de daarvoor geldende vergoeding aan de Leverancier betalen;  
 

(c) de door het betreffende Register uitgegeven overdrachtsdocumenten ondertekenen en zich 
houden aan de overdrachtsprocedure van het Register; 

 
  en zal de Leverancier eerst gehouden zijn een overdracht te erkennen nadat de Klant aan 

al het bovenstaande heeft voldaan.  
 
5.2  Wanneer de Klant de Domeinnaam aan derden in licentie geeft, zal uitsluitend de Klant ver-

antwoordelijk blijven voor het nakomen van diens verplichtingen op grond van de Overeen-
komst (ongeacht of de Leverancier van deze licentie in kennis is gesteld).  

 
5.3  Wanneer de Klant de verantwoordelijkheid voor de Domeinnaam van de Leverancier naar een 

andere Registerhouder (de “Nieuwe Registerhouder”) wenst over te dragen, dan zal de Klant 
zich houden aan alle voorwaarden van de Nieuwe Registerhouder en, tenzij de Domeinnaam in 
kwestie voorwerp van een geschil met de Leverancier of een derde is, zal de overdracht effectief 
zijn wanneer de Nieuwe Registerhouder de Leverancier in kennis stelt van het feit dat het be-
treffende Register de Nieuwe Registerhouder als Registerhouder voor de Domeinnaam heeft ge-
registreerd. In geval van een dergelijke overdracht zal de Klant zal geen recht hebben op enige 
restitutie van vergoedingen voor Domeinnaamdiensten.  

 
 
ARTIKEL 6 : Verplichte overdracht en annulering van de Domeinnaam 
 
6.1  De Leverancier kan de Domeinnaam zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens de 

Klant opschorten, annuleren of overdragen indien zulks door de rechter of door een Register 
met bevoegde jurisdictie wordt bevolen.  

 
6.2  De Klant zal de Domeinnaam niet overdragen wanneer de genoemde Domeinnaam voorwerp 

van een geschil is.  
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ARTIKEL 7 : Aansprakelijkheid van de Leverancier 
 
De Leverancier zal niet aansprakelijk zijn jegens de Klant op grond van de Overeenkomst vanwege 
enig handelen of nalaten van een Register of indien de Klant:  
 
7.1  nalaat alle benodigde documenten en/of gegevens te verstrekken om de Leverancier in staat te 

stellen de Domeinnaam bij het betreffende Register aan te vragen in overeenstemming met arti-
kel 3.4 of wanneer een document en/of gegevens onwaar of misleidend is/zijn;  

 
7.2  nalaat de toestemming van Geregistreerde, de administratieve contactpersoon en de technische 

contactpersoon te verkrijgen om hun persoonlijke gegevens te verzamelen en openbaar te ma-
ken ten behoeve van de aanvraag voor en het beheer van de registratie van de Domeinnaam; of  

 
7.3  niet de bevoegdheid heeft de registratie van de Domeinnaam voor en namens de Geregistreerde 

aan te vragen.  
 
 
ARTIKEL 8 : Vrijwaring 

 
Niettegenstaande artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden, zal de Klant de Leverancier vrijwaren 
tegen iedere aansprakelijkheid en alle kosten, schade en verlies (daaronder begrepen directe, indirecte 
of gevolgverliezen, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en wettelijke en overige be-
roepsmatige kosten) die de Leverancier heeft geleden of gemaakt als gevolg van of in verband met enig 
geschil of vordering tegen de Klant en/of de Geregistreerde met betrekking tot de Domeinnaam, onge-
acht of dit geschil is voorgelegd aan een rechtbank of een dienst voor het beslechten van geschillen van 
een Register.  
 
ARTIKEL 9 : Geen recht van annuleren 
 
Daar de Domeinnaam een goed is dat is vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of duidelijk 
is gepersonaliseerd, zal de Klant niet het recht hebben de Overeenkomst te beëindigen door opzegging 
of annulering op grond van artikel 10.1. van de Algemene Voorwaarden.  
 
ARTIKEL 10 : Looptijd en Beëindiging 
 
10.1  Tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd volgens onderstaand artikel 10.2, zal deze blijven 

voortbestaan zolang de Domeinnaam geregistreerd blijft, daaronder begrepen verlenging.  
 
10.2  Niettegenstaande de artikelen 11.4 en 11.5 van de Algemene Voorwaarden, zal de Leverancier 

het recht hebben de Domeinnaamdiensten (daaronder begrepen doch niet beperkt tot de registra-
tie van de Domeinnaam) op te schorten en/of de Overeenkomst onmiddellijk door opzegging 
per e-mail aan de Klant te beëindigen wanneer:  
(a) de Klant:  



7/18 
 

OVH BV, Bomkade 23, 3311 JD  Dordrecht - Nederland 
KvK nummer: 34317851 - BTW Nummer: 8201.23.833.B.01 
Telefoon: +31 (0)78 614 45 92 - Fax: +31 (0)78 631 12 08 

www.ovh.nl - support@ovh.nl 

 
(i)  onware of misleidende gegevens verstrekt in verband met een aanvraag voor re-

gistratie of verlenging van de Domeinnaam;  
 

(ii)  handelt in strijd met enige voorwaarden, eisen met betrekking tot het in aanmer-
king komen, specificaties, procedures, regels en beleid (daaronder begrepen doch 
niet beperkt tot procedures voor het beslechten van geschillen) van het betreffen-
de Register;  

 

(iii)  nalaat bedragen die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn te voldoen;  
 

(iv)  de Domeinnaamdiensten gebruikt op een wijze die in strijd is met enige toepasse-
lijke wet- en regelgeving of strijdig is met het Beleid inzake Aanvaardbaar Ge-
bruik van de Leverancier, dat te vinden is op www.ovh.nl 

 

(v)  contactgegevens die op grond van regels en het beleid van het betreffende Regis-
ter voor de geldigheid van de registratie van de Domeinnaam worden vereist, 
verwijdert of tracht te verwijderen;  

 
(b) de Domeinnaam:  

 
(i) voorwerp is van een geschil dat hetzij is voorgelegd aan een rechtbank of aan een 

dienst voor het beslechten van geschillen van een Register;  
 

(ii) wordt gebruikt voor het versturen van ongevraagde marketingcommunicatie of 
op een wijze die niet voldoet aan de algemeen aanvaarde gedragsnormen in ver-
band met het gebruik van het internet of in strijd is met enige toepasselijke wet- 
of regelgeving.  
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BIJLAGE 1 – GENERIEKE EXTENSIES 
 
De onderhavige BIJLAGE geldt naast de specifieke voorwaarden voor registratie, verlenging en over-
dracht van domeinnamen.  
 
De generieke extensies betreffende volgende extensies:  
.biz domeinnamen: het Register is Neulevel.  
.com domeinnamen: het Register is Verisign Inc.  
.info domeinnamen: het Register is Afilias Limited.   
.naam domeinnamen: het Register is Global Name Registry.  
.net domeinnamen: het Register is Verisign Inc.  
.org domeinnamen: het Register is Public Interest Registry.  
.mobi domeinnamen: het Register is mtld.mobi.  
.pro domeinnamen: het Register is Registry.pro.  
.tel domeinnamen: het Register is Telnic.  
.jobs domeinnamen: het Register is Employ Media LLC  
 
Deze zijn onderworpen aan de specificaties van ICANN:  
 
De Klant komt overeen geen contact met het Register op te nemen voor vragen in verband met de regi-
stratie van een domeinnaam, met de annulering, de vernietiging of de overdracht ervan en zal zich der-
halve hiervoor rechtstreeks tot OVH wenden.  
De Klant komt overeen in de Whois van zijn postadres niet het e-mailadres en faxnummer van het re-
gister openbaar te maken.  
 
De Klant komt overeen om gedurende de looptijd van de registratie de gegevens met betrekking tot de 
Domeinnaam te corrigeren en up to date te houden.  
 
De Klant stemt in met het gebruik, de vermenigvuldiging, distributie, openbaarmaking, wijziging en 
overige verwerking van diens Persoonlijke Gegevens (de gegevens die bij registratie van het domein in 
de Whois-database worden opgenomen) door het Register en/of enige regelgevende autoriteit en/of hun 
hulporganen. De Klant kan derhalve geen bezwaar maken tegen de openbaarmaking daarvan in de 
Whois, doch uitsluitend de beëindiging van de huidige contractuele bepalingen trachten te bewerkstel-
ligen.  
 
De Klant komt overeen OVH en/of het Register en/of enige regelgevende autoriteit en/of de hulporga-
nen en/of de directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en/of functionarissen op iedere wijze te 
vrijwaren, te verdedigen en te voorkomen dat OVH wordt vervolgd wegens handelen of nalaten zijdens 
de Klant. Daaronder begrepen de gerechtskosten die ontstaan uit of in verband met de registratie van 
een domeinnaam van de Klant of het gebruik van een domeinnaam door de Klant. Deze verplichting 
blijft tot het einde van de registratieovereenkomst voortbestaan.  
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In het geval dat een geschil ontstaat tussen de partijen als gevolg van de uitvoering of de interpretatie 
daarvan, komen de partijen vóór enige procedure overeen dat van gerechtelijke vorderingen een voor-
afgaande kennisgeving per aangetekende post met bewijs van ontvangst zal worden gedaan.  
Beide partijen kunnen vervolgens na een periode van tien dagen na het versturen van de in de voor-
gaande alinea genoemde brief, iedere procedure aanspannen/daarin betrokken worden. De partijen ko-
men onherroepbaar overeen dat de Nederlandse rechtbanken de exclusieve jurisdictie zullen hebben tot 
het beslechten van geschillen of vorderingen die ontstaan uit of in verband met de Overeenkomst.  
OVH en het Register behouden het recht om de Domeinnaam van de Klant tot aan het beslechten van 
een geschil te bevriezen.  
 
De Klant komt overeen zich te houden aan het Uniform Beleid inzake het Beslechten van Geschillen in 
verband met Domeinnamen van de ICANN, op het volgende adres:  
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm  
 
De Klant komt overeen dat de domeinnaam kan worden opgeschort, geannuleerd of overgedragen in 
overeenstemming met de regels van de ICANN, dat deze regels door de Registerhouder worden aange-
nomen in overeenstemming met de regels van de ICANN, met het oogmerk om vergissingen die zijn 
gemaakt door het Register of door OVH te kunnen herstellen of ten behoeve van het beslechten van 
geschillen met betrekking tot het domein.  
 
Voor de .TEL domeinnamen geldt, in geval van een geschil met betrekking tot een domeinnaam tussen 
de Klant en het TELNIC Register, het recht van Engeland en Wales, en bevinden de bevoegde jurisdic-
ties zich in Engeland en Wales.  
 
OVH wijst de Klant erop dat de .tel domeinnamen niet geassocieerd kunnen worden met gedeelde hos-
ting of een speciale server. DNS worden door Telnic automatisch geconfigureerd en kunnen niet in het 
orderproces gewijzigd worden.  
Uitsluitend een door Telnic geaccrediteerde provider kan ervoor zorgen dat de hosting met de .tel do-
meinnamen wordt geassocieerd. Het is aan de Klant om met OVH contact op te nemen voor het wijzi-
gen van de DNS van het domein naar een andere provider.  
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BIJLAGE 2 – ccTLDs 
 
Domeinnaam Register URL 

 
.fr 
 

 
AFNIC 

http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr_en  

 
.re 
 

 
AFNIC 

http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr_en  

 
.ie 

 
Ireland’s 
Domain  
Registry 
(IEDR)  
 

 

https://www.domainregistry.ie/RegistrationPolicy.php   

 
.be 
 

 
Dns.be 

http://dns.be/en/home.php?n=43.001  

 
 
 
.eu 

 
 
 
EuRid 

http://www.eurid.eu/images/Documents/V2_Reg_Policy/regpolicy

%20v2%200_en.pdf 

 

http://www.eurid.eu/images/Documents/V2_Trms_Cond/terms%20

conditions%20v2_en.pdf    

 
.pl 

 
Nask 
 

 

http://www.dns.pl/english/principles.html   

 
 
.uk 
 

 
 
Nominet 

http://www.nominet.org.uk/geregistreerdes/aboutdomainnames/lega

l/terms/   

 
.de 

 
Denic 

http://www.denic.de/en/bedingungen.html   

http://www.denic.de/en/richtlinien.html   

http://www.denic.de/en/preisliste.html  

 
.es 

 
Red.Es 
 

http://www.red.es/aviso_legal.html   

 
.at 

 
Nic.At  

http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/   
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.ch en .li 

 
Switch 

htt-

ps://nic.switch.ch/reg/ocLoad.action?res=EF6GW7LBPN6G2235E

FVGC6LAMJQW62RBPJVXYY35EFHUSTCRPA3FC2D4EB7G

U2A 

.nl SIDN http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,2682,1545602350,Reglement_vo

or_registratie_nl_domeinnamen_versie_1_2_UK_15_mei_2008_pdf  

 
.cc 

 
VERISIGN 

http://www.verisign.com/information-

services/namingservices/othertlds/page_042130.html  

 

 
.tv 

 
VERISIGN 
 

http://www.verisign.com/information-

services/namingservices/othertlds/page_042130.html   

 
.it 
 

 
Nic.it 

http://www.nic.it/en/documenti/Regulation5.0.2.pdf       

 
.fm 
 

 http://dot.fm/policy.html    

 BRS Media 
Inc. 

 

 
.am 

 
BRS Media 
Inc. 

http://dot.am/policy.html  

 
.mu 

 
CoCCa 

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?catego

ryid=7  

 
.gs 

 
CoCCa 

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?catego

ryid=17  

 
.cx 

 
CoCCa 

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?catego

ryid=1  

 
.tl 

 
CoCCa 

http://www.cocca.org.au/modules/smartsection/category.php?catego

ryid=3  

 
.nu 

 
WorldNames 

https://www.nunames.nu/about/terms.cfm  
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.cat 
 

 
Fundacio  
puntCAT 
 

http://domini.cat/media/upload/arxius/catRegistrationAgrmt.pdf  

http://domini.cat/media/upload/arxius/charter.pdf 

 

 
.pt 

 
Dns.pt 

htt-

ps://online.dns.pt/imagens/site/home_290/fotos/7902175998225055

0415.pdf   

 

 
.cn 

China Inter-
net Informa-
tion Center 
(CNNIC) 

http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm  

 
 
.tw 

 
Taiwan Net-
work Infor-
mation Cen-
ter (TWNIC)  
 

http://www.twnic.net.tw/English/DN_01.htm-b    

 
.lu 
 

 
Dns.lu  

http://www.dns.lu/en/EN-LUConditions.html   

 
.ht 
 

 
Nic.ht  

http://www.dns.lu/en/EN-LUConditions.html   

 
.fi 
 

 
Ficora 

https://domain.ficora.fi/fiDomain/aca.aspx  

 
.cz 
 

 
Nic.cz 

http://www.nic.cz/page/313/   

 
.im 
 

 
IM Registry 

https://www.nic.im/pdfs/termsandconditions.pdf  

 
.us 

 
Neustar.us 

http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf  

 
.me 

 
doMEn d.o.o. 
 

http://www.domain.me/registerame/index.html   

 
.asia 

 
DotAsia 

http://www.dot.asia/draft/DotAsia-General-Policies-
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FINALDRAFT-v-1-0.pdf   

 

 
.se 

 
SE Registry  

http://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf  

 
.it 

 
.LT domain 
registry 

http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-

en.pdf   

 

 
.lv 
 

 
NIC.lv 

http://www.nic.lv/resource/show/97  

 
.sn 
 

 
NIC SENE-
GAL 

http://www.nic.sn/index.php?option=com_wrapper&Itemid=53  

 
.ro 
 

 
RoTLD 

http://portal.rotld.ro/pages/en/1/   

http://portal.rotld.ro/pages/en/2/   

 

 
.la 
 

 
LANIC 

https://www.la/terms  

 
.ag 
 

 
Nic AG 

http://www.nic.ag/agreement.htm   

http://www.nic.ag/terms.htm  

 
.bz 
 

 
Belizenic  

https://www.belizenic.bz/index.php/home/term  

 
.hn 
 

 
NIC-HN 

http://www.nic.hn/politicas.html   

 
.lc 
 

 
Nic LC  

http://www.nic.lc/rules.htm   

 
.mn 
 

 
MN Domain 
Registry 
 

http://file.domain.mn/REGISTRATION_AGREEMENT.pdf   

http://file.domain.mn/Domain_name_registration_policies.pdf   

 

 
 
.sc 

 
 
VCS  

http://nic.sc/en/forms/Rules-Governing-Qualifications-for-

Registration 
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http://nic.sc/en/forms/Rules-Governing-Qualifications-for-

Registration   

 
.vc 
 

 
Nic.VC 

 

http://nic.vc/  

 
.gi 
 

 
GI Registry 

 

http://www.nic.gi/terms.html  
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BIJLAGE 3 – .mobi 
 
De Klant zal:  
 
De Registeroperator en diens directeuren, functionarissen, werknemers en lasthebbers tot hetgeen 
maximaal door de wet is toegestaan schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen alle vorderingen, 
schade, aansprakelijkheden en alle kosten, daaronder begrepen alle redelijke gerechtskosten die ont-
staan uit of in verband met de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam van de Klant, waarbij 
deze vrijwaringsverplichting na beëindiging of afloop van de registratieovereenkomst blijft voortbe-
staan; (3.7)  
 
De Register Service Provider, diens dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen, alsmede de 
directeuren, functionarissen, werknemers en lasthebbers of ieder van hen, schadeloos stellen, verdedi-
gen en vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden en alle kosten, daaronder begrepen 
alle redelijke gerechtskosten die ontstaan uit of in verband met de registratie en/of het gebruik van de 
domeinnaam van de Klant, waarbij deze vrijwaringsverplichting na beëindiging of afloop van de regi-
stratieovereenkomst blijft voortbestaan; (3.7.1)  
 
Erkennen en overeenkomen dat niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in de onderhavige Over-
eenkomst, mTLD Top Level Domain Ltd. (“dotmobi”), de Registeroperator van de .mobi TLD, een 
beoogde derdebegunstigde van de onderhavige Overeenkomst is. Als zodanig erkennen de partijen bij 
de onderhavige Overeenkomst en komen overeen dat de rechten van dotmobi als derdebegunstigde zijn 
gevestigd en dat dotmobi, door overeen te komen dat OVH een registerhouder voor het top level do-
mein van .mobi is, heeft vertrouwd op haar rechten van derdebegunstigde op grond van de onderhavige 
Overeenkomst. Daarnaast zullen de rechten van dotmobi als derdebegunstigde na beëindiging of afloop 
van de onderhavige Overeenkomst blijven voortbestaan. (3.8.3)  
 
Zich houden aan de eisen, normen, het beleid, de procedures en werkwijzen van de ICANN waarvoor 
de Registeroperator volgens de Registerovereenkomst of ander akkoord met de ICANN een toezicht-
houdende verantwoordelijkheid heeft; (3.8.1)   
 
Zich houden aan de operationele normen, het beleid, de procedures en werkwijzen voor het TLD van 
het Register zoals op gezette tijden door de Registeroperator op een niet-arbitraire wijze wordt vastge-
steld als Beleid van het Register, dat geldt voor alle registerhouders en/of Klanten en in overeenstem-
ming met de Registerovereenkomst van kracht wordt dertig dagen een kennisgeving door de Register-
operator aan de Registerhouder; (3.8.2)   
 
Instemmen met het gebruiken, kopiëren, distribueren, openbaar maken, wijzigen en anderszins verwer-
ken van de Persoonlijke Gegevens van de Klant door de Registeroperator en de door deze daartoe aan-
gewezen personen en lasthebbers, op een wijze die in overeenstemming is met de doelstellingen zoals 
gespecificeerd krachtens lid 2.6 en met de desbetreffende verplichte lokale wetgeving inzake gege-
vensbeveiliging en privacy; (3.8.4)   
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Zich onderwerpen aan procedures die zijn begonnen op grond van het UDRP (Uniform Domain Name 
Dispute Resolution Policy) van de ICANN; (3.8.5)   
 

De registratiegegevens voor de geregistreerde Naam gedurende de looptijd van de registratie voor de 
Geregistreerde Naam onmiddellijk corrigeren en bijwerken; (3.8.6)   

 
Erkennen en overeenkomen gebonden te zijn aan de voorwaarden van de initiële lancering en de alge-
mene activiteiten van het TLD Register, daaronder begrepen zonder beperking de Limited Industry 
Launch, de Sunrise Period, de Land Rush Period, het Beleid inzake Geschillenbeslechting van Sunrise, 
het Premium Name Allocation Process en de Algemene Registratieperiode en voorts te erkennen dat de 
Registeroperator en de Register Service Provider op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig 
verlies of schuld als gevolg van de procedures en processen in verband met de Limited Industry 
Launch, de Sunrise Period, de Land Rush Period, het Beleid inzake Geschillenbeslechting van Sunrise, 
het Premium Name Allocation Process en de Algemene Registratieperiode, daaronder begrepen zonder 
beperking: (a) de mogelijkheid of onmogelijkheid van een geregistreerde om gedurende deze perioden 
een Geregistreerde Naam te verkrijgen, en (b) de gevolgen van een geschil dat bestaat gedurende de 
Limited Industry Launch of ten tijde van een Sunrise Registratie. (3.8.7)   
 
Erkennen en overeenkomen dat het Register en de Register Service Provider, handelend met toestem-
ming van het Register, het recht voorbehouden registraties te weigeren, te annuleren of over te dragen 
indien zulks naar diens oordeel noodzakelijk is (i) voor het veiligstellen van de integriteit en stabiliteit 
van het register; (ii) ter naleving van alle toepasselijke wetten, overheidsregels of -eisen, verzoeken tot 
het handhaven van de wet, in naleving van processen voor het beslechten van geschillen; (iii) ter voor-
koming van enige civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zowel zijdens het Register als zijdens 
diens gelieerde organen, hulporganen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers 
en aandeelhouders; (iv) wegens overtredingen van de bepalingen als vervat in de voorwaarden; of (v) 
voor het corrigeren van fouten die door het Register en door een registerhouder zijn gemaakt in ver-
band met een domeinnaamregistratie, en voorts behoudt het Register het recht om hangende de be-
slechting van een geschil een Geregistreerde Naam te bevriezen. (3.8.8.)   

 
Erkennen en overeenkomen zich te moeten houden aan de eisen, normen, het beleid en de procedures 
en werkwijzen als vervat in de dotmobi Stijlgids (www.mtld.mobi) en instemmen met het monitoren 
van de website zoals wordt beschreven in de betreffende richtlijnen van de dotmobi Stijlgids 
(www.mtld.mobi) voor naleving van de Stijlgids. Voorts erkent de Geregistreerde en komt overeen dat 
deze Stijlgids door het Register gewijzigd kan worden op de wijze zoals vermeld op de voornoemde 
URL en dat de Geregistreerde zich terstond en binnen de daartoe gestelde termijn aan deze veranderin-
gen moet houden. (3.8.9)   

 
Erkennen en overeenkomen dat Proxy of Proxyregistraties gedurende Sunrise Period, de Limited Indu-
stry Launch en de Premium Name Allocation en Auction Period niet toegestaan zijn en dit geval een 
wezenlijk breuk van de onderhavige Overeenkomst vormen. (3.9.1)  
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BIJLAGE 4 – .us 
 
OVH zal in haar Registratieovereenkomst van iedere Geregistreerde eisen dat deze Geregistreerde ver-
klaart te voldoen aan de navolgende Nexus-eisen om voor de registratie en het gebruik van een Geregi-
streerde Naam in aanmerking te komen:  
 
http://www.neustar.us/policies/docs/ustld_nexus_requirementto  
 
Geregistreerden in het usTLD moeten hetzij:  
 
Een natuurlijke persoon zijn (i) die burger of permanent ingezetene van de Verenigde Staten van Ame-
rika of van de bezittingen of gebiedsdelen daarvan is, of (ii) wiens primaire woonplaats zich in de Ve-
renigde Staten van Amerika of in de bezittingen daarvan bevindt, of  
 
Een entiteit of organisatie is (i) die is opgericht in een van de vijftig (50) staten van de V.S., het District 
Columbia of in de bezittingen of gebiedsdelen van de Verenigde Staten, of (ii) is georganiseerd of an-
derszins bestaat naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika, het District Columbia of een van 
de bezittingen of gebiedsdelen van de Verenigde Staten (daaronder begrepen een federale, staats- of 
lokale overheid van de Verenigde Staten of een politiek onderdeel daarvan), of een entiteit of organisa-
tie met een bonafide aanwezigheid in de Verenigde Staten. 
 
 

BIJLAGE 5 – OVERDRACHT VAN EEN DOMEINNAAM ALS ONDER DEEL VAN EEN 
SPECIAAL AANBOD  
 
 
Deze Bijlage zal gelden naast de bijzondere voorwaarden van registratie, verlenging en overdracht van 
een domeinnaam.  
 
Voor domeinnamen die aan OVH worden overgedragen in het kader van een promotieaanbod, komt de 
Klant overeen de domeinnaam niet over te dragen gedurende een periode van twaalf (12) maanden 
vanaf de effectieve overdracht van de domeinnaam aan OVH.  
 
Indien de Klant echter vóór afloop van die periode de domeinnaam wenst over te dragen, dan dient de 
Klant eerst de vergoeding voor vervroegde vrijgave te betalen, welke overeenkomt met de kosten voor 
verlenging van het uitgaande verzoek tot overdracht.  
 
De tarieven zijn te vinden op http://www.ovh.nl 
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BIJLAGE 6 – .pro 
 
Voor .pro domeinnamen komen klanten overeen de voorwaarden van gebruik te lezen en zich hieraan 
te houden. Deze zijn te vinden op de volgende site:  
 
http://registry.pro/policies_termsofuse.htm 

 
 

BIJLAGE 7 – .tel 
 
Voor .tel domeinnamen geldt, in geval van een geschil met betrekking tot een domeinnaam tussen de 
Klant en het TELNIC Register, of in geval van een geschil met betrekking tot een domeinnaam, het 
recht van Engeland en Wales, derhalve bevinden de bevoegde rechtbanken zich in Engeland en Wales.  
 
Evenzeer herinnert OVH de Klant eraan dat de .tel domeinnamen niet geassocieerd kunnen worden met 
een hostingdienst of een speciale server.  
De DNS wordt door Telnic automatisch geconfigureerd en kan niet in het orderproces gewijzigd wor-
den.  
 
Uitsluitend een door TELNIC geaccrediteerde provider kan ervoor zorgen dat de hosting met .tel do-
meinnamen wordt geassocieerd. Het is de Klant die naar OVH overgaat die beslist of hij deze DNS van 
het domein naar een van deze providers wil laten overgaan.  
 

BIJLAGE 8 – .jobs 
 
Voor .jobs domeinnamen komen klanten overeen de voorwaarden van gebruik te lezen en zich hieraan 
te houden. Deze zijn te vinden op de volgende site: http://goto.jobs/reg.agreement.asp  
 
 


