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DEFINITIES 
 
De termen zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden en/of de .eu-Regels voor 
Geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een 
hoofdletter. 
 
 
DOEL EN WERKINGSSFEER 
 
Dit Registratiebeleid beschrijft de technische en administratieve procedures die door 
het Register gebruikt worden met betrekking tot de domeinnaamregistraties, of 
verzoeken om dergelijke registraties, met inbegrip van schrapping, overdracht, 
schorsing, intrekking enz. van deze Domeinnamen.  
 
De Algemene Voorwaarden van dit Registratiebeleid zijn alleen van toepassing op 
domeinnaamregistraties of verzoeken om dergelijke registraties, als bedoeld in artikel 
2, lid 4, van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid, d.w.z. Domeinnamen 
die rechtstreeks worden geregistreerd onder het .eu-TLD.  
 
Dit Registratiebeleid is niet van toepassing op namen die geregistreerd zijn op alle 
lagere niveaus waarover het Register geen zeggenschap heeft, aangezien deze 
niveaus exclusief door de Registreerder worden beheerd. 
 
 
PARAGRAAF 1 DE REGISTREERDER MOET BEPALEN OF HIJ VOLDOET AAN 
DE ALGEMENE GESCHIKTHEIDSCRITERIA 
 
In deze eerste stap moet de Registreerder verifiëren of hij voldoet aan de Algemene 
geschiktheidscriteria. De criteria zijn als volgt: 
 

(i) de Registreerder is een onderneming die haar vestigingsplaats, 
hoofdbestuur of hoofdkantoor binnen de Gemeenschap heeft, of 

(ii) de Registreerder is een organisatie, die in de Gemeenschap 
gevestigd is, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de 
nationale wetgeving, of 

(iii) de Registreerder is een natuurlĳke persoon die in de Gemeenschap 
verblĳft. 

 
 
 
 
De landen en grondgebieden die worden beschouwd als deel van de Gemeenschap 
zijn vermeld in bijlage 1 van dit document. 
 
In het geval van een negatief antwoord: indien de Registreerder niet aan een van 
de bovenstaande eisen voldoet, heeft hij helaas geen recht op het registreren van 
een Domeinnaam onder het .eu-TLD. Indien de Registreerder een verzoek tot 
domeinnaamregistratie indient, of indien hij erin slaagt een Domeinnaam te 
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registreren zonder aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen, heeft het Register 
te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken een verzoek tot 
domeinnaamregistratie af te wijzen of de Domeinnaam in kwestie in te trekken 
(paragraaf 6, lid 4, en paragraaf 9, lid 4, van de Algemene Voorwaarden). 
 
In het geval van een positief antwoord: Indien de Registreerder aan een van de 
bovenstaande eisen voldoet, kan hij verder gaan naar paragraaf 2. 
 
 
PARAGRAAF 2 EEN NAAM KIEZEN – BESCHIKBAARHEID EN TECHNISCHE 
EISEN 
 
De Registreerder moet, voordat hij een verzoek tot domeinnaamregistratie indient, 
verifiëren of de gevraagde Domeinnaam beschikbaar is en voldoet aan de 
technische voorwaarden zoals uiteengezet in paragraaf 2, lid 2, van de Algemene 
Voorwaarden. In dit verband moet de Registreerder de volgende stappen nemen: 

 
(i) controleren of de gevraagde Domeinnaam voldoet aan de technische 

eisen zoals uiteengezet in paragraaf 2, lid 2, onder (ii), van de 
Algemene Voorwaarden;  

 
(ii) in de .eu-WHOIS-databank (beschikbaar op de Website van het 

Register) controleren of de Domeinnaam beschikbaar is; domeinnamen 
die in de lijst met geblokkeerde of geschorste namen staan 
(gepubliceerd op de Website van het Register) zijn (nog) niet 
beschikbaar voor Registratie; en 

 
(iii) in de .eu-Sunrise WHOIS-databank (beschikbaar op de Website van 

het Register) controleren of er gedurende de Periode van Stapsgewijze 
Registratie aanvragen zijn ingediend voor de gevraagde Domeinnaam; 
een Domeinnaam waarvoor gedurende de Periode van Stapsgewijze 
Registratie een aanvraag is ingediend, is niet beschikbaar voor 
algemene registratie totdat het Register besloten heeft om die 
Domeinnaam beschikbaar te maken, overeenkomstig de Sunrise-
regels. 

 
 
PARAGRAAF 3 EEN REGISTRATOR KIEZEN 
 
Domeinnamen kunnen alleen bij het Register geregistreerd worden (en registraties 
kunnen alleen verlengd worden) via een Registrator, die optreedt namens de 
Registreerder. 
 
Vandaar dat de Registreerder, om een verzoek tot registratie van een Domeinnaam 
te kunnen indienen, een door het Register geaccrediteerde Registrator moet kiezen 
uit de lijst die beschikbaar is op de Website van het Register.  
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PARAGRAAF 4 DE REGELS LEZEN 
 
Wanneer een Registreerder een verzoek tot registratie van een Domeinnaam indient, 
gaat hij met het Register een overeenkomst aan, waarvan de Algemene 
Voorwaarden zijn neergelegd in de Regels. Vanaf dat moment is de Registreerder 
exclusief gebonden aan deze Regels, welke te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan 
veranderingen, in overeenstemming met de procedures zoals vastgesteld in dit 
document. 
Het is de verantwoordelijkheid van de Registrator om de Registreerder te voorzien 
van de toepasselijke Regels, voordat hij zijn verzoek tot domeinnaamregistratie 
indient.  
 
De Algemene Voorwaarden en alle andere Regels die op dit moment van toepassing 
zijn, zijn beschikbaar op de Website van het Register.  
 
Het Register heeft het recht om op eigen initiatief een Domeinnaam in te trekken in 
het geval dat de Registreerder de Regels overtreedt. 
 
 
PARAGRAAF 5 JUISTE EN VOLLEDIGE CONTACTINFORMATIE VERSTREKKEN 
 
Een verzoek tot registratie van een Domeinnaam zal alleen als volledig worden 
beschouwd, wanneer de Registreerder, via een Registrator, het Register voorziet van 
ten minste de volgende informatie: 
 

(i) de volledige naam van de Registreerder; wanneer geen naam van een 
onderneming of organisatie is vermeld, wordt de persoon die tot 
registratie van de Domeinnaam verzoekt, beschouwd als de 
Registreerder; indien de naam van de onderneming of organisatie is 
vermeld, wordt de onderneming of organisatie beschouwd als de 
Registreerder; 

(ii) adres en land binnen de Gemeenschap 
i waar de vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor van de aanvrager zich bevindt 
ii waar de  organisaties van de aanvrager gevestigd is 
iii waar de aanvrager verblĳft; 

(iii) e-mailadres van de Registreerder (of diens vertegenwoordiger); 
(iv) het telefoonnummer waarop de Registreerder (of diens 

vertegenwoordiger) bereikbaar is; 
(v) de aangevraagde Domeinnaam; 
(vi) de taal van de ADR-procedure, als bedoeld in lid 3a van de .eu-Regels 

voor Geschillenbeslechting, zijnde de taal van de 
registratieovereenkomst tussen de Registreerder en de Registrator in 
overeenstemming met artikel 22, lid 4, van de Regels met betrekking tot 
het Overheidsbeleid.  

 
De Registreerder heeft de verplichting om gedurende de Termijn van registratie (zie 
paragraaf 8 van dit document met betrekking tot de aanpassing van 
contactinformatie) de bovenstaande informatie te allen tijde volledig en juist te 
houden. 
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Het Register heeft het recht om een verzoek tot domeinnaamregistratie af te wijzen 
of om een Domeinnaam in te trekken waarvoor de Registreerder onvolledige of 
onjuiste informatie heeft verstrekt. 
 
Het Register heeft het recht om nadere informatie te vragen van de Registreerder 
(via de Registrator van de Registreerder), bijvoorbeeld in verband met een 
domeinnaamaanvraag die gedurende de Periode van Stapsgewijze Registratie wordt 
gedaan. 
 
De Registreerder dient te waarborgen dat hij een functionerend e-mailadres heeft 
(zie (iii) hierboven) voor de communicatie met het Register en/of de ADR-aanbieder.. 
Indien het adres dat aan het Register is verstrekt een niet werkend e-mailadres is, 
heeft het Register het recht het verzoek tot domeinnaamregistratie te annuleren of 
zelfs de Domeinnaam in te trekken in overeenstemming met de procedure als 
bedoeld in paragraaf 12 van dit document. 
 
De informatie moet betrekking hebben op de Registreerder en niet op de Registrator, 
gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon of entiteit die niet aan de 
Algemene Geschiktheidscriteria voldoet. 
 
 
PARAGRAAF 6 DE DOMEINNAAM REGISTREREN 
 
Aangezien het niet mogelijk is om rechtstreeks een verzoek tot 
domeinnaamregistratie in te dienen bij het Register, kunnen Domeinnamen alleen 
worden aangevraagd en geregistreerd bij het Register via een door het Register 
geaccrediteerde Registrator. Het is normaal dat de Registrator een vergoeding voor 
deze dienst in rekening brengt. 
 
Op voorwaarde dat de Registreerder alle noodzakelijke informatie heeft verschaft 
aan de Registrator en aan alle andere relevante verplichtingen heeft voldaan, is het 
de verantwoordelijkheid van de Registrator om dergelijke informatie rechtstreeks in te 
voeren in de systemen van het Register, volgens de technische procedures die door 
het Register zijn opgesteld en aan de Registrator zijn verstrekt.  
 
Indien de gevraagde Domeinnaam nog beschikbaar is en zodra alle vereiste 
informatie compleet is en het Register de betaling voor registratie van de 
Domeinnaam van de Registrator heeft ontvangen, wordt de Domeinnaam 
automatisch geregistreerd voor een (verlengbare) Termijn van één jaar, zoals 
uiteengezet in paragraaf 6 van de Algemene Voorwaarden.  
 
Belangrijk: het is niet mogelijk om een fout in de Domeinnaam te corrigeren: het is 
alleen mogelijk om die fout te corrigeren door de juiste Domeinnaam te registreren. 
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PARAGRAAF 7 WHOIS-DATABANK 
 
1. Inleiding 
 
Het Register moet volgens de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid een 
WHOIS-zoekfunctie beschikbaar stellen waarin, die na  het intikken van een .eu-
domeinnaam, informatie geeft over de contactpunten die de Domeinnaam technisch 
en bestuurlijk beheren. 
 
Wanneer een Domeinnaam is geregistreerd, bevindt de informatie met betrekking tot 
die registratie zich in een WHOIS-databank, in overeenstemming met de regels zoals 
uiteengezet in het WHOIS-beleid. De verzamelde informatie omvat de 
contactinformatie van de Registreerder, de betrokken Registrator en gegevens over 
de naamservers waaraan het Register de bevoegdheid voor de Domeinnaam 
delegeert.  
 
Door naar de Website van het Register te gaan en de Domeinnaam in te voeren in 
de WHOIS-zoekfunctie, kan toegang worden verkregen tot informatie over die 
Domeinnaam en de Registreerder, in overeenstemming met de regels zoals 
hieronder uiteengezet. 
 
Bij het registreren van een Domeinnaam wordt de Registreerder verzocht de 
Algemene Voorwaarden van het Register te aanvaarden welke het Register 
machtigen om bepaalde persoonlijke gegevens samen met bepaalde andere 
technische gegevens beschikbaar te maken op zijn website, om zo de transparantie 
van het domeinnaamsysteem aan het publiek te kunnen garanderen. 
 
2. Doel 
 
Het doel van de WHOIS-databank, zoals uiteengezet in het eerste lid van artikel 16 
van de Regels met betrekking tot het Overheidsbeleid, is het verschaffen van redelijk 
nauwkeurige en actuele informatie over de contactpunten die de domeinnamen 
onder het .eu-TLD technisch en administratief beheren. 
 
3. Het voorkomen van misbruik van WHOIS-gegevens 
 
Er kan toegang tot de WHOIS-gegevens worden verkregen via een puur tekstueel 
commando of met behulp van een webgebaseerde faciliteit. De tekstuele WHOIS-
zoekfunctie bevat alleen technische informatie, die echter niet specifiek betrekking 
heeft op de Registreerder. 
 
Ter voorkoming van misbruik van persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn in de 
WHOIS-zoekfunctie op Internet, neemt het Register de volgende stappen: 
 

(i) Iedereen die een WHOIS-zoekopdracht indient, ontvangt een automatisch 
gegenereerde willekeurige code. Deze moet worden ingetoetst voordat 
men een antwoord op de zoekopdracht ontvangt. Door de code aan te 
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bieden in de vorm van een afbeelding in plaats van tekst, wordt voorkomen 
dat het systeem gemakkelijk kan worden gebruikt voor datamining.  

 
(ii) E-mailadressen, en indien bekendgemaakt, postadressen, telefoon- en 

faxnummers worden weergegeven als afbeeldingen (plaatjes) in plaats van 
tekst, waardoor het automatisch overnemen van de gegevens wordt 
bemoeilijkt.  

 
(iii) Multicriteria-zoekopdrachten en andere zoekfuncties waarmee op naam, e-

mailadres, adres, fax- of telefoonnummer kan worden gezocht, zijn niet 
mogelijk.  

 
(iv) Iedereen die een zoekopdracht indient in de WHOIS-databank wordt eerst 

gevraagd de ‘WHOIS juridische verklaring en Algemene Voorwaarden’ te 
lezen en hiermee in te stemmen. Hierin wordt de gebruiker erop gewezen 
dat: 

 
a. de WHOIS-diensten alleen worden verleend voor informatieve 

doeleinden 
b. de gebruiker, door een zoekopdracht in te dienen, ermee instemt de 

informatie niet te zullen gebruiken om: 
1. de verzending van ongevraagde, commerciële reclame of 

andere berichten per e-mail of anderszins toe te staan, mogelijk 
te maken of op een andere wijze te ondersteunen; 

2. er op enige andere wijze reclame mee te bedrijven; 
3. er op enige wijze hinder voor de Registreerder mee te 

veroorzaken door hem berichten te zenden. 
 

Ter voorkoming van 'datamining' bij de methode van tekstuele commando's, kunnen 
vanaf een en hetzelfde IP-adres maximaal 1 domeinnaam per seconde en maximaal 
100 domeinnamen per uur worden opgevraagd. 
 
4. Internettoegankelijkheid 
 
Voor de webgebaseerde faciliteit zullen speciale toegankelijkheidsvoorzieningen 
worden aangebracht, zodat mensen met een visuele beperking gelijkwaardige 
toegang tot de WHOIS-informatie hebben. 
 
De automatisch gegenereerde willekeurige code die moet worden ingetoetst voordat 
een antwoord op de zoekopdracht wordt verkregen, zal willekeurig worden 
weergegeven in twee kleurencombinaties, waardoor het verkrijgen van toegang voor 
de meeste kleurenblinde gebruikers gemakkelijker wordt. 
 
Alle gebruikers met een visuele beperking kunnen een speciaal wachtwoord 
aanvragen bij het Register om toegang te krijgen tot de gegevens zonder een 
willekeurige code in te hoeven toetsen en om de e-mailadressen te ontvangen in de 
vorm van tekst in plaats van afbeeldingen waarin het e-mailadres is weergegeven.  
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Ter voorkoming van 'datamining' bij het gebruik van het speciale wachtwoord, 
kunnen maximaal 100 domeinnamen per dag worden opgevraagd. 
 
Gebruikers met een visuele beperking worden verzocht het Register te voorzien van 
een officiële verklaring waarin hun handicap bevestigd wordt. Deze verklaring kan 
per post of per e-mail aan het Register worden gezonden en dient te worden 
verstrekt door de verantwoordelijke autoriteit in de afzonderlijke lidstaten. Het e-
mailadres van de gebruiker die om het speciale wachtwoord vraagt, dient te worden 
opgenomen in de aanvraag van het speciale wachtwoord, aangezien de gebruiker dit 
per e-mail zal ontvangen. 
 
Het Register zal deze aanvragen strikt vertrouwelijk behandelen en geen informatie 
doorgeven aan derden. 
 
 
PARAGRAAF 8 PROCEDURE VOOR HET AANPASSEN VAN 
CONTACTINFORMATIE 
 
Indien de contactinformatie van de Registreerder verandert, moet de Registreerder 
zijn Registrator(s) vragen deze informatie binnen één (1) maand na de verandering 
aan te passen bij het Register. Het is niet mogelijk een verzoek daartoe rechtstreeks 
in te dienen bij het Register. 
 
PARAGRAAF 9 PROCEDURE VOOR VERLENGING OF ANNULERING VAN EEN 
DOMEINNAAM 
 
In principe vindt automatisch verlenging van een Domeinnaam plaats. 
 
De Registreerder heeft het recht om een domeinnaamregistratie te beëindigen door 
een verzoek in te dienen bij zijn Registrator. De Registrator is de enige die een 
verzoek tot schrappen bij het Register mag indienen. Het is voor de Registreerder 
niet mogelijk om rechtstreeks dergelijk verzoek in te dienen bij het Register. 
 
De procedures die de Registrators hanteren voor het verlengen of beëindigen van 
Domeinnaamregistratie  kunnen variëren; vandaar dat we er bij de Registreerder op 
aandringen dat hij de Algemene Voorwaarden zoals vastgesteld door de aangeduide 
Registrator goed leest. In sommige gevallen zal de Registrator alleen een 
Domeinnaamregistratie  schrappen of verlengen indien aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. 
 
BELANGRIJKE OPMERKING 
Indien de Registreerder niet van plan is de Domeinnaam na afloop van de Termijn 
van één jaar te verlengen, is het belangrijk dat hij zijn Registrator hiervan tijdig en in 
overeenstemming met de overeenkomst met deze Registrator in kennis stelt. Indien 
de vervaldatum voor de domeinnaamregistratie verstrijkt, zal het Register de 
Registrator automatisch een factuur sturen voor een nieuwe Termijn van één jaar. In 
een dergelijk geval is het waarschijnlijk dat de Registrator deze verlengingskosten 
doorrekent aan de Registreerder.  
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Iedere Registrator heeft zijn eigen algemene factureringsvoorwaarden. Sommige 
Registrators verwachten van de Registreerder dat hij de factuur betaalt voordat de 
Termijn afloopt, zodat ze weten of de registratie al dan niet verlengd moet worden. 
Houd er rekening mee dat het Register niet bemiddelt in geschillen tussen een 
Registrator en diens klanten. 
 
 
PARAGRAAF 10 PROCEDURE VOOR HET VERANDEREN VAN REGISTRATOR 
 

1. Indien de overeenkomst tussen het Register en de door de Registreerder 
gekozen Registrator wordt opgezegd, en de Registrator zijn 
domeinnaamportefeuille niet heeft overgedragen aan een andere Registrator, 
zal het Register de Registreerder hiervan in kennis stellen. De Registreerder 
moet binnen één (1) maand na de datum waarop een dergelijke kennisgeving 
is verzonden een nieuwe Registrator kiezen.  

 
Indien de Registreerder binnen het bovengenoemde tijdsbestek een andere 
Registrator aanwijst, zal het Register de verlengingskosten bij het verstrijken 
van de Termijn in rekening brengen bij de nieuwe Registrator.  
 
Indien de Registreerder niet binnen het bovengenoemde tijdsbestek een 
nieuwe Registrator kiest, zal de Domeinnaam aan het eind van de Termijn 
vervallen. In een dergelijk geval wordt de Domeinnaam geschorst gedurende 
de langste van de volgende twee perioden:  

 - drie maanden na de bovengenoemde kennisgevingsperiode; of 
 - twee maanden na het verstrijken van de Termijn.  

 
2. Indien de Registreerder gedurende de Termijn van Registrator wenst te 

veranderen, moet hij een nieuwe Registrator benoemen en deze verzoeken 
het Register in kennis te stellen van de verandering.  

 
Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving zal het Register de ontvangst 
van de aangevraagde overdracht bevestigen, door de Registreerder een e-
mail te sturen met daarin een code. Met die code kan de Registreerder op de 
Website van het Register per Domeinnaam waarvoor een verandering van 
Registrator is gevraagd, het verzoek bevestigen of afwijzen.  
 
Indien de Registreerder nalaat om binnen zeven (7) kalenderdagen na de 
datum waarop het Register de bovenbedoelde e-mail toezendt de verandering 
van Registrator via de Website van het Register te bevestigen, stuurt het 
Register een e-mail naar de nieuwe Registrator die door de Registreerder 
gekozen is. In deze tweede e-mail zal de nieuwe Registrator in kennis worden 
gesteld dat de overdracht alleen van kracht wordt indien de Registreerder de 
verandering van Registrator binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum 
waarop de herinnering per e-mail is verzonden, aan het Register bevestigt 
door middel van een naar behoren ondertekend faxbericht of een bevestiging 
via de Website van het Register. Indien het Register niet binnen de periode 
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van zeven dagen een dergelijke bevestiging ontvangt, zal de geïnitieerde 
verandering van Registrator automatisch worden geannuleerd. 
 
Betaalde vergoedingen voor de initiële domeinnaamregistratie (of 
verlengingen daarvan) zullen niet worden terugbetaald. 

 
 
PARAGRAAF 11 SCHORSING VAN DOMEINNAMEN EN PROCEDURE VOOR 
HERACTIVERING  
 
1. Indien het Register een verzoek tot schrapping van een domeinnaam van de 

Registrator ontvangt in overeenstemming met paragraaf 6, lid 2, van de 
Algemene Voorwaarden en paragraaf 9 van dit document, zal het onmiddellijk 
de Domeinnaam in kwestie schorsen gedurende een periode van veertig (40) 
kalenderdagen na (i) de in het annuleringsverzoek genoemde datum of (ii) de 
datum waarop het annuleringsverzoek gedaan is, in het geval dat de in het 
annuleringsverzoek vermelde datum vóór deze datum valt. 

 
Binnen deze periode van veertig dagen: 
(i) kan de Registreerder zijn Registrator verzoeken de geschorste 

Domeinnaam te heractiveren, waarop de Registrator het Register op de 
hoogte stelt van een dergelijk verzoek;  

(ii) kan de Registreerder een verandering van Registrator aanvragen via 
een nieuw gekozen Registrator (en daarmee impliciet de Domeinnaam 
heractiveren). 

  
Verder kunnen, gedurende de voornoemde periode van schorsing, de 
executeur van de nalatenschap van de Registreerder of diens wettige 
erfgenamen (in het geval van overlijden van de Registreerder) of de wettelijk 
aangewezen beheerder (in het geval van liquidatie van de Registreerder), 
niettegenstaande de schorsing van de Domeinnaam, via een Registrator om 
overdracht van de naam vragen op het moment dat zij de juiste documentatie, 
als bedoeld in paragraaf 13, lid 2 en lid 3, hieronder, indienen. 

 
 Indien geen heractivering of overdracht als bovenbedoeld plaatsvindt binnen 

de genoemde periode van veertig dagen of indien het Register niet de 
desbetreffende vergoeding ontvangt, zal het de Domeinnaam in kwestie 
beschikbaar maken voor algemene registratie. Betaalde vergoedingen voor de 
initiële domeinnaamregistratie (of verlengingen daarvan) zullen niet worden 
terugbetaald. 

 
3. Indien het Register een Domeinnaam schorst bij beëindiging van de 

overeenkomst tussen het Register en de Registrator, zal de procedure zoals 
bepaald in paragraaf 10, lid 1, van dit document van toepassing zijn. 
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PARAGRAAF 12 PROCEDURE VOOR INTREKKING VAN DOMEINNAMEN 
 
1. Het Register kan uitsluitend om de volgende redenen naar eigen goeddunken 

een Domeinnaam intrekken: 
 

(i) openstaande onbetaalde schulden van de Registrator aan het Register; 
(ii) de Registreerder voldoet niet langer aan de Algemene 

Geschiktheidscriteria zoals bepaald in artikel 4, lid 2, onder (b) van de 
.eu-Verordening; 

(iii) de Registreerder overtreedt de Regels. 
 
2. Ten minste veertien (14) dagen voor het intrekken van de Domeinnaam dient 

het Register per e-mail contact op te nemen met de Registreerder en/of de 
Registrator door wie de Domeinnaam is geregistreerd, met het verzoek aan de 
Registreerder om aan zijn verplichtingen in dit verband te voldoen. 

  
Indien de voornoemde gronden voor intrekking niet binnen het 
bovengenoemde tijdsbestek zijn verholpen, heeft het Register het recht om de 
Domeinnaam in te trekken.  

 
 
PARAGRAAF 13 PROCEDURE VOOR OVERDRACHT VAN DOMEINNAMEN 
 
1. Overdracht van een Domeinnaam, zijnde een verandering van houder van een 

domeinnaam, moet plaatsvinden in overeenstemming met de volgende 
procedure. 

 
De nieuwe houder moet een Registrator kiezen en hem verzoeken het 
Register in kennis te stellen van de overdracht van de Domeinnaam.  

 
Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving bevestigt het Register de 
ontvangst van de voorgestelde verandering per e-mail aan de oude en de 
nieuwe houder ; elke e-mail bevat een unieke code waarmee beide partijen via 
de Website van het Register de voorgestelde overdracht kunnen bevestigen of 
afwijzen.  

 
Indien een der partijen nalaat om binnen zeven (7) kalenderdagen na de 
datum waarop het Register de bovenbedoelde e-mailbevestigingen toezendt 
de overdracht via de Website van het Register te bevestigen, stuurt het 
Register een e-mail naar de Registrator die door de nieuwe houder gekozen 
is. In deze e-mail zal het Register de Registrator meedelen dat de overdracht 
slechts van kracht wordt, indien zowel de oude houder als de nieuwe houder 
binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum waarop de herinnering per e-
mail werd verzonden de overdracht aan het Register door middel van een 
naar behoren ondertekend faxbericht of via de Website van het Register 
bevestigen.  

 
Vindt een dergelijke bevestiging niet binnen deze periode van zeven dagen 
plaats, dan zal de geïnitieerde overdracht automatisch geannuleerd worden 



 Registratiebeleid .eu-domeinnamen 
  v.1.0 
   
 

 13/15 
 

en blijft de Domeinnaam geregistreerd op naam van de (oorspronkelijke) 
Registreerder. 

 
2. Indien de Registreerder gedurende de Termijn overlijdt, kunnen de executeurs 

van zijn nalatenschap of zijn wettige erfgenamen tot overdracht van de naam 
aan de erfgenamen verzoeken binnen het tijdsbestek zoals uiteengezet in 
paragraaf 7, lid 3, van de Algemene Voorwaarden op het moment dat de 
nodige relevante documentatie wordt ingediend en op voorwaarde dat zij aan 
de Algemene Geschiktheidscriteria voldoen. 

 
3. Indien de Registreerder, gedurende de Termijn, onderworpen wordt aan een 

insolventieprocedure, liquidatie, staking van de handelsactiviteiten, 
faillissement of soortgelijke procedure naar nationaal recht, kan de wettelijk 
aangewezen beheerder de overdracht van de naam aan de koper van de 
activa van de Registreerder aanvragen, binnen het tijdsbestek zoals 
uiteengezet in paragraaf 7, lid 3, van de Algemene Voorwaarden op het 
moment dat hij de nodige relevante documentatie indient en op voorwaarde 
dat de koper aan de Algemene Geschiktheidscriteria voldoet.  

 
4. Een Domeinnaam is pas succesvol overgedragen in overeenstemming met de 

in dit document beschreven procedure, na betaling van de toepasselijke 
vergoedingen zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden. Betaalde 
vergoedingen voor de initiële domeinnaamregistratie (of verlengingen 
daarvan) zullen niet worden terugbetaald. 
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BIJLAGE 1 
 
Wie kan een .eu-domeinnaam registreren? 
  

Opmerking: Nationaliteit is geen criterium voor het accepteren van de 
registratie van een .eu-domeinnaam; verblijfplaats is dit echter wel. 
  
Landen/grondgebieden 
die deel uitmaken van de 
EU 

Landen/grondgebieden die geen 
deel uitmaken van de EU 

Oostenrijk   
België   
Cyprus, het zuidelijke Griekse 
deel van (onder het gezag van de 
Republiek Cyprus) 

Het noordelijke Turkse deel van Cyprus, dat 
niet internationaal erkend wordt 

Tsjechië   
Denemarken Faeröer 
  Groenland 
Estland   
Finland   

Åland   
Frankrijk Frans-Polynesië 

Guadeloupe Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden 
Frans-Guyana Mayotte 

Martinique Nieuw-Caledonië en gebiedsdelen 
Réunion Saint-Pierre en Miquelon 

  Wallis en Futuna 
Duitsland   
Griekenland   
Hongarije   
Italië   
Ierland   
Letland   
Litouwen   
Luxemburg   
Malta   
Polen   
Portugal   

De Azoren   
Madeira   

Slowakije   
Slovenië   
Spanje   

Canarische eilanden   
Ceuta   
Melilla   

Zweden   
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Nederland Aruba 
  Nederlandse Antillen: 

  Bonaire 
  Curaçao 
  Saba 
  Sint Eustatius 
  Sint Maarten 
Verenigd Koninkrijk Anguilla 

Gibraltar Bermuda 
  Brits Antarctisch Territorium 
  Brits Territorium in de Indische Oceaan 
  Britse Maagdeneilanden 
  Caymaneilanden 
  Falklandeilanden (Islas Malvinas) 
  Guernsey 
  Eiland Man 
  Jersey  
  Montserrat 
  Pitcairneilanden 
  Sint-Helena en gebiedsdelen 

  
Zuid-Georgië en Zuidelijke 
Sandwicheilanden 

  Turks- en Caicoseilanden 
  Andorra 
  Bulgarije 
  Kroatië 
  IJsland 
  Liechtenstein 
  Monaco 
  Noorwegen 
  Roemenië 
  San Marino 
  Zwitserland 
  Turkije 
  Vaticaanstad 
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