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Domicilieadres-procedure
Voor alle .nl-domeinnaamhouders die in het buitenland gevestigd zijn geldt het kantooradres van SIDN als
domicilieadres. Concreet is dat ’p/a SIDN, Meander 501, 6825 MD, Arnhem’.
Het domicilieadres heeft een juridische functie. Het adres kan door eenieder gebruikt worden om een Nederlandse
deurwaarder dagvaardingen en andere exploten met betrekking tot het abonnement of de domeinnaam aan de
domeinnaamhouder uit te laten brengen. SIDN verzorgt de doorzending van dit soort stukken aan de
domeinnaamhouder en zal dit doen conform de hieronder beschreven procedure:
a.

Als een deurwaarder voor een houder bedoelde stukken op het adres van SIDN betekent, nemen wij deze in
ontvangst en stellen vast of de houder inderdaad domicilie heeft gekozen op het SIDN-adres. Als dit niet het geval
blijkt te zijn, dan delen wij dit mee aan de deurwaarder en retourneren wij de stukken aan de deurwaarder. Als de
houder wel domicilie heeft gekozen op het SIDN-adres, worden de betekende stukken:
-

ingescand en binnen drie werkdagen tweemaal per e-mail aan het admin-c adres van de houder gestuurd;

-

éénmaal ter informatie verzonden aan het admin-c adres van de registrar van de betreffende domeinnaam;

-

de originele stukken worden per aangetekende post verzonden aan het in onze systemen geregistreerde adres
van de houder.

b.

SIDN is niet verantwoordelijk voor de correcte ontvangst van de verzonden berichten.

c.

De domiciliekeuze is uitdrukkelijk beperkt tot het ontvangen van door een deurwaarder betekende stukken. Post en
andere stukken die niet door een deurwaarder zijn betekend, worden niet doorgezonden. Dit geldt ook voor stukken
ontvangen van het Wipo Arbitration and Mediation Center in het kader van de Geschillenregeling voor .nldomeinnamen. SIDN kan deze aan de afzender retour sturen, maar wij zijn daartoe niet verplicht.

d.

De verplichtingen van SIDN zijn beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven. De aansprakelijkheid van
SIDN is beperkt conform de ‘Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders’.
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