Voorwaarden .nl Control voor domeinnaamhouders
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support@sidn.nl
www.sidn.nl

Bezoekadres
Meander 501
6825 MD Arnhem

Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem

Wie ben jij?
Jij bent de houder van een bepaalde .nl-domeinnaam.
•

Je vraagt .nl Control aan voor je domeinnaam.

Wie zijn wij?
Wij zijn SIDN, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
Wie is de registrar?
De tussenpersoon die handelt namens jou naar ons.
•

Je hebt 1 of meer .nl-domeinnamen via hem geregistreerd.

•

Wij nemen wel contact met je op voor de extra controles voor .nl Control.
o

Alle overige communicatie tussen jou en ons gaat via de registrar.

Wat is .nl Control?
Een dienst die een extra controle biedt bij belangrijke veranderingen rondom je .nldomeinnaam.
•

Je leest op sidn.nl hoe het werkt.
o

Die informatie is onderdeel van deze voorwaarden.

Wanneer start .nl Control?
Zodra wij je dat melden; je ontvangt dan een mail.
•

Wij controleren eerst je inschrijfformulier en de documenten.

•

Vanaf die dag gaat de dienst in.

o

We bellen je daarvoor op.

Mogen wij .nl Control veranderen?
Ja, wij mogen .nl Control veranderen.
•

Wij sturen je op zijn laatst 30 dagen van tevoren een mail.

•

Je mag dan .nl Control beëindigen.

•

Vóór de verandering laat je ons weten dat je .nl Control wilt beëindigen.

•

.nl Control stopt dan op de dag van de verandering.

o

Maar niet als we de verandering met spoed moeten doorvoeren.
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Wij mogen helemaal stoppen met .nl Control.
•

Wij sturen je op zijn laatst 6 maanden van tevoren een mail.

Wat kost .nl Control?
Je registrar bepaalt de prijs.
•

Net als voor alle andere diensten die hij aanbiedt.

Welke andere rechten en plichten gelden er rondom .nl Control?
De rechten en plichten uit de artikelen 25 tot en met 29 uit de algemene voorwaarden voor
.nl-domeinnaamhouders.
•

Maar niet als in deze voorwaarden iets anders staat.

