Voorwaarden voor het gebruik van de Whois

Datum

Contact

13 november 2017

T 026 352 55 00
support@sidn.nl

Blad

www.sidn.nl

1/2

Bezoekadres
Meander 501
6825 MD Arnhem

Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem

Wie ben jij?
Iedereen die een zoekopdracht geeft in de Whois.


Je gaat dan akkoord met de voorwaarden in dit document.

Wie zijn wij?
Wij zijn SIDN, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
Waarvoor mag je de informatie in de Whois gebruiken?
Om technische problemen met de werking van het internet te kunnen oplossen.
Om een .nl-domeinnaam aan te vragen of erachter te komen wie de houder is.
Om intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
Om illegale en schadelijke inhoud op het internet te voorkomen en te bestrijden.
Als je een andere reden hebt om de informatie te gebruiken, vraag je ons eerst om
toestemming.


Je mag de informatie gebruiken nadat wij je schriftelijk toestemming hebben
gegeven.
o

Dit geldt ook voor alle manieren om te kopiëren, bijvoorbeeld een
schermafdruk of opslag in een database.

Wanneer maak je misbruik van de Whois?
Je gebruikt de Whois voor iets anders dan in de vorige vraag.


Bijvoorbeeld: je gebruikt de gegevens om mensen te benaderen om iets te verkopen.



Dit geldt ook als je een ander opdracht hiervoor geeft.



Dit geldt ook als je een ander de mogelijkheid hiervoor biedt.

Je houdt je bij het gebruik van de Whois niet aan de Nederlandse privacywetgeving.
Je gebruikt een geautomatiseerd systeem om zoekopdrachten te geven aan de Whois.


Dit geldt ook als je een ander opdracht hiervoor geeft.



Dit geldt ook als je een ander de mogelijkheid hiervoor biedt.

In welke situaties beperken wij de Whois?
Voor iedereen: als dat nodig is voor de stabiliteit van onze systemen.
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Voor jou: als je je niet aan deze voorwaarden houdt.


We mogen de Whois dan ook voor je afsluiten.

Zijn wij verantwoordelijk voor de informatie in de Whois?
Nee, wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die je krijgt.
Mogen wij deze voorwaarden veranderen?
Ja, wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen.

