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Reglement  
voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) 
 
In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: 
Stichting: De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland 
Register: Het elektronisch domeinnamenregister 
Houder: De houder van een ingeschreven domeinnaam, zoals blijkt uit het Register 
Deelnemer: In de Stichting deelnemende onderneming of instelling 
Aanvrager: De beoogde Houder van een domeinnaam. 
 

1 De Stichting houdt het Register en de NL zone file ten behoeve van Internet domeinnamen 
op het eerste niveau onder het NL domein. In het Register worden per domein tenminste 
de volgende gegevens opgenomen: 

 - de domeinnaam; 
 - naam en vestigingsadres van de domeinnaamhouder; 
 - naam, telefoonnummer en e-mail adres van de administratieve contactpersoon van de 

domeinnaamhouder; 
 - naam, telefoonnummer en e-mail adres van de technische contactpersoon of 

-personen van de domeinnaamhouder en/of de betrokken Deelnemer. 
 In de NL zone file staan per domeinnaam de nameservers aangegeven. Het Register en de 

NL zone file zijn openbaar en kunnen elektronisch worden geraadpleegd. 
 
2 Aanvragen voor een domeinnaam worden slechts in behandeling genomen op voorwaarde 

dat de aanvraag op een door de Stichting voorgeschreven wijze is ingediend door een 
Deelnemer en dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 3. 

 
3 Een domeinnaam kan slechts worden gehouden door een persoon, die als eenmanszaak 

een onderneming drijft of een beroep uitoefent, door een maatschap, een vennootschap, 
een rechtspersoon of een instelling, met een statutaire zetel of daadwerkelijke 
vestigingsplaats in Nederland. 

 
4 Bij het indienen van de aanvraag bij de Stichting dient de Deelnemer te beschikken over de 

volgende documenten: 
 a. een recent uittreksel uit het Handelsregister, het Stichtingenregister, het 

Verenigingenregister, of enig ander register dat door de Stichting is erkend, als bewijs 
van de identiteit van de Houder en van haar statutaire zetel of daadwerkelijke vestiging 
in Nederland; 

 b. de door de Aanvrager ondertekende vrijwaringsverklaring, conform het door de 
Stichting opgestelde model. 

 
5.1 Als tijdstip van de aanvraag geldt de datum en tijd van ontvangst door de Stichting van het 

volledig en juist ingevulde aanvraagformulier. Indien het aanvraagformulier onvolledig of 
onjuist is ingevuld of als blijkt dat de in artikel 4 bedoelde documenten niet in het bezit van 
de betrokken Deelnemer zijn, zal de Stichting het formulier terugsturen aan de betrokken 
Deelnemer en wordt de aanvraag beschouwd als niet te zijn gedaan. 
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 5.2 De Deelnemer zendt de Stichting op haar verzoek een copie van een of meer van de in 
artikel 4 bedoelde documenten. 

 
6 De Aanvrager dient, in de vrijwaringsverklaring als bedoeld in artikel 4 sub b, bij de 

aanvraag te verklaren en is er voor verantwoordelijk dat de domeinnaam geen inbreuk 
maakt op rechten van een derde. 

 
7.1 De Deelnemer die de aanvraag indient is een door de Stichting vast te stellen vergoeding 

verschuldigd voor de inschrijving van de domeinnaam. De tarieven worden openbaar 
gemaakt op de website van de Stichting. 

 
7.2 Indien de Deelnemer deze vergoeding niet betaalt, wordt door de Stichting aan de 

Deelnemer en de Houder meegedeeld dat de domeinnaam binnen 30 dagen wordt 
opgeheven, tenzij de vergoeding alsnog door de Deelnemer, of door een andere 
Deelnemer waar de aanvraag of de domeinnaam wordt ondergebracht, binnen die periode 
is voldaan. 

 
8.1 De Stichting heeft het recht de registratie van een domeinnaam te weigeren, indien naar 

het redelijk oordeel van de Stichting aannemelijk is dat: 
 a. de domeinnaam een door de Stichting gereserveerde of van registratie uitgesloten 

naam is; 
 b. reeds een identieke domeinnaam in het Register is opgenomen, dan wel reeds een 

aanvraag daarvoor in behandeling is; 
 c. één of meer op het aanvraagformulier of de vrijwaringsverklaring vermelde gegevens 

onjuist blijken te zijn; 
 d. de domeinnaam niet voldoet aan de gestelde technische eisen (Bijlage 1); 
 e. de domeinnaam een Nederlandse gemeente- of provincienaam omvat, tenzij de 

aanvraag is ingediend door de betreffende gemeente of provincie; 
 f. de domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden; 
 g. de aanvraag niet binnen 14 dagen na een mededeling daartoe van de Stichting voldoet 

aan de in Bijlage 1 bij dit Reglement opgenomen technische eisen; 
 h. niet is voldaan aan de in artikel 3 ten aanzien van de persoon van de Houder gestelde 

eisen; 
 i. de domeinnaam een algemene aanduiding bevat of inhoudt die, gelet op de 

hoedanigheid van de Aanvrager, misleidend is. 
 
8.2 De Stichting stelt de betrokken Deelnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de 

aanvraag op de hoogte van haar gemotiveerde voorgenomen besluit de domeinnaam te 
weigeren. 

 
8.3 De Aanvrager heeft het recht binnen 30 dagen na verzending van deze mededeling via de 

betrokken Deelnemer gemotiveerde bezwaren bij de Stichting in te dienen tegen het 
voorgenomen besluit van de Stichting. Indien de bezwaren niet tijdig zijn ontvangen, wordt 
het voorgenomen besluit na bovenbedoelde 30 dagen definitief. 

 De Stichting deelt binnen 30 dagen na ontvangst van de bezwaren haar definitieve besluit 
aan de betrokken Deelnemer mee. 
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9.1 De Aanvrager mag een domeinnaam pas gebruiken nadat deze is ingeschreven in het 
Register en is opgenomen in de NL zone file, behoudens voor het opzetten van de 
nameservers voor het betreffende domein. 

9.2 Indien de aanvraag naar het redelijk oordeel van de Stichting voldoet aan de bepalingen 
van dit Reglement zendt de Stichting aan de betrokken Deelnemer een bevestiging van 
registratie van de domeinnaam. De domeinnaam wordt opgenomen in het Register, waarbij 
de in artikel 1 genoemde gegevens worden vermeld, alsmede in de NL zone file, ten 
gevolge waarvan de domeinnaam op het Internet bekend wordt. 

 
10 De Houder dient een wijziging van de ten aanzien van de betrokken domeinnaam 

ingeschreven gegevens via de betrokken Deelnemer zo spoedig mogelijk aan de Stichting 
door te geven. 

 
11.1 De Stichting heeft het recht de Houder het gebruik daarvan te ontzeggen en de inschrijving 

van de domeinnaam door te halen indien na registratie naar het redelijk oordeel van de 
Stichting vast komt te staan dat zich één der in artikel 8.1 genoemde omstandigheden 
voordoet, alsmede indien:  

 a. de Stichting een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
heeft ontvangen, waarbij de Houder het recht op het gebruik van de domeinnaam 
wordt ontzegd;  

 b. de Houder of de betrokken Deelnemer niet voldoet aan enige ingevolge dit Reglement 
of de Bijlage op hem rustende verplichting;  

 c. de Houder verzoekt om, of instemt met, doorhaling van de inschrijving;  
 d. de Houder geen Deelnemer meer heeft of niet meer bestaat;  
 e. de inschrijving is verkregen door fraude of misleiding bij de aanvraag, danwel doordat 

bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn opgegeven;  
 f. de betrokken deelnemer geen Deelnemer in de Stichting meer is. 

 
11.2 De Stichting stelt de Houder rechtstreeks en/of via de betrokken Deelnemer op de hoogte 

van haar gemotiveerde voorgenomen besluit het gebruik van de domeinnaam te ontzeggen 
en de inschrijving in het Register door te halen. 

 
11.3 De Houder heeft het recht binnen 30 dagen na verzending van deze mededeling 

rechtstreeks of via de betrokken Deelnemer gemotiveerde bezwaren bij de Stichting in te 
dienen tegen het voorgenomen besluit van de Stichting. Indien de bezwaren niet tijdig zijn 
ontvangen, wordt het voorgenomen besluit na bovenbedoelde 30 dagen definitief. 

 De Stichting deelt binnen 30 dagen na ontvangst van de bezwaren haar definitieve besluit 
aan de betrokken Deelnemer en/of Houder mee. 

 
12.1 Tegen de in artikel 8.3 en artikel 11.3 bedoelde besluiten kan binnen 30 dagen beroep 

worden ingesteld bij een onafhankelijke beroepsinstantie. Een beroep tegen het in 
artikel 11.3 genoemde definitieve besluit heeft schorsende werking totdat op het beroep is 
beslist. 

 
12.2 De Stichting zal bij afzonderlijk reglement regels vaststellen voor onder meer de werkwijze 

en samenstelling van deze beroepsinstantie, de beroepsprocedure en de kosten voor 
indiening en behandeling van het beroep. 
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13.1 Indien de Houder de domeinnaam wenst over te dragen aan een derde moet hij via de 

betrokken Deelnemer een door beide partijen ondertekend verzoek indienen bij de 
Stichting. 

 
13.2 Een derde kan overdracht van een domeinnaam op zijn naam bewerkstelligen tegen 

overlegging van een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
waarbij is bepaald dat de domeinnaam toekomt aan die derde. 

 
13.3 De andere bepalingen van het Reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de 

overdracht. 
 
14 Indien de Houder van een domeinnaam een andere Deelnemer wenst te gaan gebruiken, 

moet hij via deze Deelnemer een door hem en door deze Deelnemer ondertekend verzoek 
indienen bij de Stichting. De Houder dient in dit verzoek te verklaren de oude Deelnemer 
tijdig op de hoogte te hebben gesteld van de overgang naar de andere Deelnemer. 

 
15 De Stichting heeft het recht dit Reglement van tijd tot tijd te wijzigen. Van dergelijke 

wijzigingen wordt mededeling gedaan aan de Deelnemers, op de website en/of middels 
andere informatiebronnen van de Stichting. 

 
16 Dit Reglement, met inbegrip van eventuele wijzigingen, is van toepassing op alle in het 

Register opgenomen en op te nemen domeinnamen. 
 
17 De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die de Aanvrager, de Houder, een 

Deelnemer of enige andere derde lijdt als gevolg van, of in verband met, de uitvoering of 
wijziging van dit Reglement. 

 
18 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting. 
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Bijlage 1  
 
Technische eisen  
 
1 Van toepassing zijn de Internet standaards (RFC's). De navolgende punten vormen een 

aanvulling hierop c.q. aanscherping c.q. nadere precisering hiervan. 
 
2 In een (sub)domeinnaam mogen alleen letters, cijfers, en het minteken voorkomen, met de 

volgende beperkingen: 
 - een minteken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan; 
 - er moet tenminste één letter in de naam staan. 

 Een domeinnaam dient tenminste 2 tekens lang te zijn; een minimum van 3 tekens wordt 
geadviseerd om verwarring met Top Level domeinnamen te voorkomen. Als maximum 
wordt 63 tekens geadviseerd. 

 
3 De lokale mailer mag uitsluitend fully qualified e-mail adressen genereren en dient zich ook 

overigens te conformeren aan met name RFC822. 
 
4 Voor elk domein dient de gebruikersnaam danwel alias "postmaster" gedefinieerd te zijn; 

postmaster@<domein>.nl dient altijd een geldig e-mail adres te zijn. Standaard wordt altijd 
dat adres in het Register opgenomen als het e-mail adres van de administratieve 
contactpersoon, tenzij er gegronde technische redenen zijn (te vermelden in de aanvraag) 
om een afwijkend adres op te nemen; het gestelde over "postmaster" blijft ook dan 
onverkort van kracht. 

 
5 Voor elk domein dient er een primary nameserver te zijn en tenminste één secondary 

nameserver. De voor opname in de NL zone file opgegeven nameservers dienen bij 
voorkeur op verschillende (sub)netten te zitten. 

 
6 De voor opname in de NL zone file opgegeven nameservers dienen vanaf het hele Internet 

bereikbaar te zijn. 
 
7 Zone transfers kunnen desgewenst geblokkeerd worden, maar dienen in ieder geval open 

te staan voor de NL primary nameserver host. Zulks i.v.m. de (regelmatige) controle van de 
nameservers. Er zij op gewezen dat het blokkeren van zone transfers gewoonlijk slechts 
schijnveiligheid schept. 

 
8 Voordat een domein wordt geregistreerd, worden alle nameservers door de NL zone file 

beheerder gecontroleerd. Dit geldt ook voor nameservers welke niet zijn opgegeven, maar 
die wel in de zone file van het betreffende domein [blijken te] staan. Met name zal op de 
volgende (maar niet alleen op deze) punten worden gelet: 
a. in de zone file dienen tenminste de opgegeven nameservers in de NS records te 

staan; 
b. de primary nameserver volgens [veld 4 van] het SOA record dient dezelfde te zijn als 

in het NS record en conform de opgave; 
c. SOA, NS en MX records mogen uitsluitend wijzen naar objecten met een A record, 

niet naar objecten met een CNAME record; 
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d. i.v.m. het gestelde in punt 4 dient er een MX record (of A record) voor het domein zelf 
in de zone file te staan; 

e. fallback MX records mogen niet naar derden wijzen als daarvoor geen toestemming 
van de betreffende derden is; in geval van twijfel kan de NL zone file beheerder dit bij 
de betrokken derden verifiëren; 

f. conform de standaards wordt voor elke nameserver host welke zich op enig 
subdomein niveau onder het .NL domein bevindt een glue (A) record in de NL zone file 
opgenomen; indien een nameserver voor een domein draait op een host van de 
betrokken provider, dient de hostnaam zoals die bij de provider bekend staat in de 
zone file te staan en opgegeven te worden en mag niet de betrokken domeinnaam zelf 
daar in staan, ter vermijding van vervuiling van de NL zone file met onnodige glue 
records en problemen ingeval het IP adres van zo'n nameserver host wijzigt; 

g. alle subdomeinen in de NL zone file dienen aan het gestelde in punt 2 te voldoen; 
h. het gebruik van "www" in de hostnaam van een nameserver dient bij voorkeur 

vermeden te worden, daar hierdoor problemen kunnen ontstaan als het IP adres ervan 
wijzigt. Een goed alternatief is in zo'n geval "ns" naast "www" op te nemen als extra 
hostnaam en "ns" dan op te geven voor opname in de NL zone file ("ns" dient in dat 
geval een A record te hebben). 
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Bijlage 2 
 
Toelichting op het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL)  
 
Ad Artikel 1 
 Bij iedere aanvraag zal het vestigingsadres moeten worden vermeld en dus niet alleen het 

postbusnummer. 
 
Ad Artikel 2 
 Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een Deelnemer  in de Stichting, door 

middel van een speciaal elektronisch aanvraagformulier of op een andere door de Stichting 
voorgeschreven manier. De Deelnemer controleert of alle gegevens volledig en juist zijn 
ingevuld en zorgt dat de vereiste documenten in zijn bezit zijn (uittreksel Handelsregister of 
een ander door de Stichting erkend register, en de vrijwaringsverklaring) alvorens de 
aanvraag in te dienen. 

 
Ad Artikel 3 
 Privé-personen kunnen alleen Houder van een domeinnaam zijn in het kader van het 

uitoefenen van een bedrijf of beroep. 
 
Ad Artikel 4 

 a. Alleen de in artikel 3 genoemde entiteiten kunnen Houder van een domeinnaam zijn. 
Als bewijs van het bestaan van de entiteit moet een recent (maximaal 1 jaar oud) 
uittreksel uit het Handelsregister, of een van de andere toegelaten registers worden 
overgelegd. De Stichting legt een lijst aan met door haar erkende registers. Indien een 
bepaald register nog niet vermeld staat, bestaat toch de mogelijkheid dat door het 
bestuur besloten wordt dit register toe te voegen aan de lijst. 

 b. De Aanvrager moet een verklaring ondertekenen waarin hij instaat voor de juistheid 
van de door hem verstrekte gegevens en waarin hij verklaart dat de door hem 
aangevraagde domeinnaam geen inbreuk maakt op de rechten van derden en dat hij 
de Stichting en de betrokken Deelnemer vrijwaart voor schade en kosten die verband 
houden met aanspraken van derden terzake van de domeinnaam. In de praktijk 
betekent dit dat hij als Houder alle kosten en schade moet vergoeden die door de 
Stichting en/of de betrokken Deelnemer worden gemaakt als er een procedure wordt 
gevoerd tegen de Stichting en/of de Deelnemer met betrekking tot de domeinnaam 
van de Houder. 

 
Ad Artikel 5 
 Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst bij de Stichting in behandeling genomen. 

Indien de Stichting constateert dat het formulier niet goed is ingevuld of de vereiste 
documenten (zie artikel 4) niet op tijd zijn ingeleverd, wordt dit geretourneerd aan de 
betrokken Deelnemer. De (gecorrigeerde) aanvraag kan vervolgens opnieuw worden 
ingediend (indien van toepassing: nadat de Deelnemer de ontbrekende documenten alsnog 
heeft ontvangen), maar sluit dan opnieuw achteraan aan. 
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Ad Artikel 6 
 Uitgangspunt is dat de Aanvrager vrij is in de keuze van de domeinnaam, binnen de in dit 

artikel gestelde grenzen en binnen de technische eisen. Door het ondertekenen van de 
vrijwaringsverklaring neemt de Aanvrager zelf de verantwoordelijkheid voor de keuze van 
de domeinnaam. Hij verklaart hiermee onder meer dat de gekozen naam geen inbreuk 
maakt op de rechten van derden. De Stichting oefent hierop geen controle uit. 

 
Ad Artikel 7 
 De Deelnemer betaalt de Stichting de kosten voor de registratie. De Deelnemer is vrij in de 

wijze waarop deze kosten in zijn tarieven worden verwerkt. 
 
Ad Artikel 8.1 
 De Stichting kan een aanvraag voor een domeinnaam weigeren als zich een van de 

omstandigheden voordoet zoals aangegeven in dit artikel. Sommige van die 
omstandigheden zijn feitelijk van aard (a, b, c, d, g, h), andere hebben betrekking op een 
beoordeling door de Stichting (e, f, i). Door de Stichting gereserveerde namen worden 
gepubliceerd op de website van de Stichting, evenals een lijst van namen die in een eerder 
stadium al van registratie zijn uitgesloten (8.1 sub a). 

 Domeinnamen die  een algemene aanduiding bevatten kunnen misleidend zijn, 
bijvoorbeeld omdat achter de naam een geheel andere activiteit schuilgaat (de voetbalclub 
met de naam "brandweer.nl"), of omdat de naam suggereert een hele sector van de 
economie of de samenleving te representeren terwijl dat slechts voor een deel van die 
sector het geval is (de kiosk met de naam "boekhandel.nl"). In dergelijke gevallen kan de 
Stichting besluiten de aanvraag te weigeren (8.1 sub i). 

 De Stichting hecht grote waarde aan zelfregulering bij de registratie van domeinnamen. Om 
die reden wenst zij beroepsgroepen, bedrijfssectoren en maatschappelijke sectoren te 
stimuleren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer van een Second Level 
domein met een algemene naam. Bijvoorbeeld een branche- of koepelorganisatie van 
hotels die onder de naam "hotel.nl" een gemeenschappelijke website wenst te 
onderhouden, of zelf Third Level domeinnamen uit wil geven (bijvoorbeeld 
"boszicht.hotel.nl"). 

 De aanvrager van een dergelijke algemene naam (zoals brandweer.nl en hotel.nl) dient aan 
de Stichting aannemelijk te maken dat zij redelijkerwijs geacht kan worden de betreffende 
organisatie (brandweer) of branche (hotel) te vertegenwoordigen. 

 
Ad Artikel 8.2 
 Zo spoedig mogelijk na indiening van een aanvraag vindt een beoordeling plaats of de 

naam de toetsing aan het gestelde in artikel 8.1 kan doorstaan. Een voorgenomen besluit 
tot weigering wordt direct daarop gemotiveerd aan de betrokken Deelnemer meegedeeld. 

 
Ad Artikel 8.3 

Tegen een voorgenomen besluit tot weigering van de inschrijving van de domeinnaam kan 
de Aanvrager via de Deelnemer binnen 30 dagen een bezwaarschrift indienen, waarop 
binnen 30 dagen door de Stichting definitief wordt besloten. Tegen een definitief besluit op 
een bezwaarschrift kan binnen 30 dagen daarna beroep worden ingesteld bij een 
onafhankelijke beroepsinstantie; zie artikel 12. 
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Ad Artikel 9.1 
 De Aanvrager mag de domeinnaam pas officieel naar buiten vermelden (b.v. in 

advertenties, op briefpapier en visitekaartjes) en gebruiken (b.v. voor een website) nadat hij 
Houder van de domeinnaam is geworden, d.w.z. nadat hij via de betrokken Deelnemer de 
bevestiging van de Stichting van registratie van de domeinnaam heeft ontvangen. Voor die 
tijd mag de domeinnaam alleen voorkomen in de op te zetten nameservers, zulks in 
verband met de verplichte controle door de Stichting. 

 
Ad Artikel 10 
 Wijzigingen in de gegevens van de Houder moeten zo spoedig mogelijk via de betrokken 

Deelnemer worden doorgegeven. 
 
Ad Artikel 11.1 
 De Stichting kan achteraf een domeinnaamregistratie ongedaan maken als zich één van de 

omstandigheden voordoet als weergegeven in dit artikel. Dat kan in de eerste plaats als 
zich achteraf één van de in artikel 8.1 genoemde situaties voordoet, die ten tijde van de 
aanvraag een weigeringsgrond zou hebben opgeleverd. Voorts kan een partij menen dat de 
Stichting een domeinnaam ten onrechte heeft toegekend aan een andere Houder en kan 
hij via de rechter die andere Houder dwingen zijn domeinnaam op te geven. De Stichting 
zal daaraan uitvoering geven als een authentiek afschrift van het gewezen en in kracht van 
gewijsde gegane vonnis de Stichting heeft bereikt (a) en voldaan is aan de overige 
voorschriften van het Reglement (zie ook artikel 13, hierna). Een Houder kan zich 
rechtstreeks tot de Stichting wenden om een registratie ongedaan te maken (c). Als geen 
enkele Deelnemer zich financieel verantwoordelijk wenst te stellen voor de registratie van 
een domeinnaam komt de domeinnaam te vervallen (d). 

 
Ad Artikel 11.2 
 Als de Stichting van mening is dat een domeinnaam moet worden opgeheven vanwege een 

van de in artikel 11.1 genoemde redenen, wordt het gemotiveerde voorgenomen besluit zo 
spoedig mogelijk meegedeeld. 

 
Ad Artikel 11.3 

Tegen het voorgenomen besluit kan de Aanvrager via de Deelnemer binnen 30 dagen een 
bezwaarschrift indienen, waarop binnen 30 dagen door de Stichting definitief wordt beslist. 
Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan binnen 30 dagen beroep worden ingesteld 
bij een onafhankelijke beroepsinstantie; zie artikel 12. 
 

Ad Artikel 12 
 Naar aanleiding van de evaluatie van het Reglement die medio 1998 heeft plaatsgevonden 

is besloten beroep mogelijk te maken tegen de hier vermelde besluiten van de Stichting. 
Daarvoor is een onafhankelijke beroepsinstantie in het leven geroepen. Instellen van 
beroep schorst een besluit tot opheffing van de domeinnaam op grond van artikel 11. 

 
Ad Artikel 13 
 Op eigen verzoek kan een Houder zijn domeinnaam overdragen aan een derde. Een 

domeinnaam kan ook aan een derde worden overgedragen op uitspraak van de rechter 
(zie artikel 11.1 sub a). In beide gevallen moet de nieuwe Houder via een door hem 
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gekozen Deelnemer het aanvraagformulier indienen en aan die Deelnemer de in artikel 4 
genoemde documenten overleggen en voldoen aan de andere bepalingen in het 
Reglement. 

 
Ad Artikel 14 
 Indien de Houder zijn domeinnaam wil onderbrengen bij een andere Deelnemer kan deze 

Deelnemer via e-mail een verzoek indienen. Op verzoek moet de nieuwe Deelnemer een 
door de Houder getekend verzoek tot verhuizing kunnen overleggen, waarin tevens 
verklaard wordt dat de oude Deelnemer tijdig op de hoogte is gebracht van de verhuizing. 
De oude Deelnemer dient zoveel mogelijk mee te werken aan een soepele overgang, maar 
kan hiertoe door de Stichting niet worden verplicht. Een Deelnemer mag echter een 
domeinnaam niet in gijzeling nemen. Indien dat dreigt te gebeuren kan de Stichting de 
overgang bewerkstelligen zonder tussenkomst van de oude Deelnemer. 

 
Ad Artikel 16 
 De verplichtingen voor de Houder van een domeinnaam kunnen bij wijziging van het 

Reglement veranderen. Het Reglement geldt daarom ook voor domeinnamen die onder 
een eerdere versie van het Reglement zijn ingeschreven. Als de vereisten voor inschrijving 
van een domeinnaam veranderen wordt een reeds ingeschreven domeinnaam echter niet 
aan de nieuwe vereisten getoetst, tenzij dat uitdrukkelijk is bepaald. 


