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Registratiecontract domeinnamen en aanvullende diensten 

Aanvrager (houder) 

De houder van een domeinnaam is wettig eigenaar van een domeinnaam. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de domeinna(a)m(en) 

te registreren bij de organisatie die de domeinnaam uitgeeft. Onderstaande n.a.w. gegevens worden tevens gebruikt als factuurgegevens. 

(Bedrijfs)naam :  K.V.K. nr :  

Adres :    

Postcode :  Plaats :  

Telefoonnummer :  Fax :  

Emailadres :  

 

Admistratief contact (admin-contact) 

Het admin-contact is de persoon die wordt benaderd bij administratieve vragen zoals het bevestigen van een verhuisverzoek of overdracht 

naar een andere houder. Alleen deze persoon is gemachtigd deze verzoeken te bevestigen. 

Naam :   

Telefoonnummer :  Fax :  

Emailadres :  

 

Domeinnamen en bijbehorend dienstenpakket 

Hosting  : Mogelijkheid tot plaatsen van een website, gebruik van mail en DNS 

DNS/Mail  : Mogelijkheid tot doorsturing naar een andere domeinnaam, gebruik van mail en DNS 

Reservering : Alleen vastleggen van de domeinnamen, geen addiotionele diensten mogelijk 

Domeinnaam 
Dienstenpakket     (1 aankruisen per domeinnaam) 

Hosting DNS/Mail Reservering 

    
    
    
    
    

 

 

Paraaf opdrachtgever 
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Akkoordverklaring 

Contractperiode 

De aanvrager verklaart door ondertekening de domeinna(a)m(en) en eventuele bijbehorende diensten voor de standaard 

registratieperiode van minstens 1 jaar bij ILC-Europe B.V. te registreren, startende vanaf de dag van ondertekening. Voor domeinnamen 

eindigend op .info geldt een standaard registratieperiode van 2 jaar. Deze termijn wordt ieder jaar stilzwijgend met de standaard 

registratieperiode verlengd. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor einde van het lopende contractjaar schriftelijk te gebeuren middels de 

daarvoor bestemde formulieren. 

 

Betaalmethode : Automatische incasso Machtigingsverklaring 

Facturatie van de bedragen zoals aangegeven geschiedt middels automatische incasso. De kosten voor de afgenomen diensten worden per 

standaard registratieperiode vooruit gefactureerd. Ondergetekende gaat tot schriftelijke wederopzegging akkoord met een automatische 

periodieke afschrijving van de kosten voor de bij ILC-Europe afgenomen diensten van onderstaande IBAN rekeningnummer.  

 

Naam Rekeninghouder :  
 

 
  

IBAN nummer rekening : N L 0 0 X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

    Naam in blokletters :  

Datum :  

 

Handtekening :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volledige ingevulde en ondertekende contract kunt u aan ILC-Europe B.V. retourneren middels de volgende mogelijkheden: 

Per e-mail webmaster@ilc-europe.nl 

 

Per fax  +31 (0) 40 22 309 47 (a.u.b. even een melding wanneer deze verzonden is) 

 

Per post  ILC-Europe B.V.  

  t.a.v. Webmaster 

  Scherpakkerweg 9a 

  5616 HP Eindhoven 

  Nederland 
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