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In te zien via de Whois
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Wij, SIDN, beheren het .nl-domein.
Op sidn.nl kun je via de Whois van
geregistreerde .nl-domeinnamen de volgende gegevens inzien:
• naam van de zakelijke houder
•	particuliere houders hebben de keus hun
naam wel of niet te laten zien
•	zakelijke domeinnaamhouders hebben de
keus hun adres wel of niet te laten zien
•	mailadres van de administratief contactpersoon
•	gegevens van de registrar (hosting
provider) die de domeinnaam beheert
•	mailadres van de technisch contact
persoon
• registratiedatum van de domeinnaam
• nameserver-gegevens

Bezoekadres
Meander 501
6825 MD Arnhem

Voor welke gegevens gebruik je dit
formulier?

Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem

•	naam en adres van een domeinnaam
houder
•	de namen, adressen en telefoonnummers
van de administratieve en technische
contactpersonen
Je gebruikt de gegevens om in contact te
komen met een domeinnaamhouder:
•	Om technische problemen met de
werking van het internet te kunnen
oplossen.
•	Om intellectuele eigendomsrechten te
beschermen.
•	Om illegale en schadelijke inhoud op het
internet te voorkomen en te bestrijden.

1 De domeinnaam of domeinnamen
.nl
.nl
.nl
.nl

2 Jouw gegevens
Wij geven jouw gegevens door aan de domeinnaamhouder. Die kan, als hij wil, contact met je opnemen.
Daarnaast kunnen wij je gegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen. Dat doen we bijvoorbeeld als we
meer informatie willen hebben.
Organisatie
KvK-nummer
Voorletters en achternaam															
Adres
Postcode

frm 09: Opvragen contactgegevens - versie 2.2/29.09.2017

Plaats
Mailadres
Telefoon
Vraag je de gegevens namens een ander? Vul dan hier de gegevens van die ander in:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
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3 Motivatie
Beschrijf hieronder waarom je de gegevens nodig hebt. Je mag niet alleen maar verwijzen naar de
gebruikersvoorwaarden van de Whois.

4 Je bent het eens met de procedure
						Met je handtekening geef je aan dat je akkoord bent met de procedure en
						
de afspraken die op dit formulier staan.
						Ik heb dit formulier juist en volledig ingevuld.
Datum
Plaats
Naam ondertekenaar
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Handtekening

Voeg toe als bijlage		

Heb je documenten die je verhaal ondersteunen? Voeg die dan bij het formulier.

						
						

Stuur het ingevulde formulier naar ons op.
support@sidn.nl

