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Domein voorwaarden 

1. De domeinnaamhouder verklaart de algemene voorwaarden en bepalingen van de domeinregistratie van het 
gewenste toplevel domein te aanvaarden. Hieronder valt ook de wetgeving van het land van het betreffende 
toplevel domein. 

2. De domeinnaamhouder verklaart de ICANN standaarden, procedures en gebruiken te aanvaarden. De “Uniform 
Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)”, de “Uniform Rapid Suspension Procedure (URS)”en de “Transfer 
Dispute Resolution Policy” zijn hier ook onderdeel van.  

3. De domeinnaamhouder verklaart tevens dat de gegevens die zijn vermeld juist en volledig zijn en dat hij, 
gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde Domeinnaam, er zorg voor zal dragen 
wijzigingen in deze gegevens binnen 7 dagen door te geven. Dit geldt zowel voor de houder, administratief en 
technisch contact. Deze gegevens omvatten: 
de volledige naam, adresgegevens, e-mail, telefoon en fax (indien beschikbaar). 

4. Indien de domeinnaam houder in gebreke blijft met het aanleveren van de juiste gegevens (zie punt 2) binnen de 
termijn van 7 dagen, dan kan na een termijn van totaal 15 dagen het domein geschorst of geannuleerd worden. 

5. De domeinnaamhouder verklaart dat het door hem opgegeven Administratieve Contact hem vertegenwoordigt. 
Tevens verklaart hij dat mededelingen gedaan aan het Administratieve Contact via het Admin-C e-mailadres 
worden geacht hem te hebben bereikt. 

6. De domeinnaamhouder staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken. 
7. De domeinnaamhouder verklaart dat: 

a de domeinnaam niet een aanduiding bevat of inhoudt die misleidend is ten aanzien van het doel of de 
functie van de domeinnaam of de daaronder aangeboden informatie; 
b de domeinnaam overeenstemt met een merk of (handels)naam van de aanvrager; 
c de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde. 
d de domeinnaam niet gebruikt voor het verspreiden van malware, gebruik van botnets, phishing, piracy, 
overtredingen van merkenrecht of copyright, frauduleus handelen, zwendel of anderszins onwettelijk gebruik. 
Een overtreding hiervan heeft tot gevolg dat het domein geschorst of ontnomen kan worden. 

8. Indien de domeinnaamhouder het gebruik van het domein licenceert/verhuurt aan een derde partij, dan blijft de 
domeinnaamhouder verantwoordelijk voor de accurate informatie zoals gevraagd in punt 2. 
De domeinnaamhouder blijft verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de domeinnaam tenzij deze binnen 7 dagen 
de identiteit doorgeeft van degene welke de domeinnaam in licentie heeft. 

9. De domeinnaamhouder vrijwaart Systemec BV en zal hen schadeloos stellen voor alle kosten en schade die voor 
ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten. 

10. De domeinnaamhouder zal Systemec BV steeds onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een 
derde dat de domeinnaam op diens rechten inbreuk maakt. 

11. De domeinnaamhouder aanvaardt en stemt er mee in dat Systemec BV, mocht zij in rechte worden betrokken in 
verband met de domeinnaam, vrij is in de keuze van haar advocaat. 

12. De domeinnaamhouder aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de betreffende 
domeinnaam. 

13. De domeinnaamhouder accepteert het recht van Systemec BV en de betreffende Registry Operator om een 
registratie of verhuizing te annuleren, terug te draaien of weigeren indien deze partijen dat nodig achten op basis 
van wetgeving, specificaties welke van toepassing zijn binnen deze dienstverlening (bijv. RFC binnen Internet), een 
fout van deze partijen die verband houdt met de domeinnaamregistratie of i.v.m. wanbetaling van de 
domeinnaamhouder. Bij wanbetaling geldt dat Systemec gerechtigd is om 90 dagen na vervaldatum van de factuur 
het domein op te heffen.      

14. De Algemene Voorwaarden (rev  2010Q4.02) van Systemec B.V. van toepassing. 
15. Bij registratie worden de eenmalige en jaarlijkse kosten bij ingang van het contract gefactureerd. In de daarop 

volgende jaren wordt het jaarlijkse bedrag vooraf in zijn geheel gefactureerd. Indien het contract tussentijds wordt 
opgezegd volgt over de resterende maanden geen restitutie. 

16. Systemec beidt een trustee service voor bepaalde landgebonden toplevel domeinen waarbij voor registratie een 
lokaal adres verplicht is. Indien de domeinnaamhouder geen lokaal adres heeft kan Systemec B.V. hierin voorzien 
middels een zogenaamde trustee service waarbij een 3e lokale partij zal optreden als administratief contact 
namens de domeinnaamhouder. De domeinnaamhouder blijft hierbij juridisch aansprakelijk voor het domein zoals 
gesteld in deze voorwaarden. 
Systemec zal correspondentie doorsturen aan de domeinnaamhouder. 
In het geval van een juridisch conflict is de domeinnaamhouder verantwoordelijk voor alle kosten die hieruit 
voorvloeien.  
Systemec is gerechtigd om op enig moment eenzijdig deze trustee service te beëindigen waarop de 
domeinnaamhouder zelf zorg dient te dragen om te voldoen aan de gestelde eisen. Indien deze niet binnen een 
termijn van 7 dagen aan deze eisen kan voldoen kan het domein door de Registry of Systemec BV eenzijdig worden 
geschorst of opgeheven. 


