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Algemene voorwaarden voor domeinnaamhouders inzake .nl Control
1.	De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een houder van een
.nl-domeinnaam en SIDN met betrekking tot door SIDN rond die domeinnaam te leveren .nl Control-diensten.
2.	Om in aanmerking te komen voor .nl Control-dienstverlening door SIDN dient de houder een aanvraagformulier
compleet en correct in te vullen en dit met alle gevraagde bijlagen bij de registrar aan te leveren die de domeinnaam waarvoor de dienst wordt aangevraagd in beheer heeft of zal aanvragen. Nadat SIDN het formulier van de
registrar ontvangen heeft en de compleetheid en correctheid hiervan heeft geverifieerd, zal SIDN de totstand
koming van de overeenkomst met betrekking tot .nl Control aan de aanvrager van de .nl Control-dienst
(de .nl Control-contactpersoon) bevestigen door het sturen van een e-mail en de dienst activeren. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van SIDN en gaat in op de dag waarop de dienst actief is.
3.	SIDN levert de .nl Control-dienst conform de dienstomschrijving zoals deze gepubliceerd is op www.sidn.nl.
4.	SIDN is bevoegd de dienstomschrijving tussentijds te wijzigen. Behalve in spoedeisende gevallen, zal SIDN een
dergelijke wijziging minimaal 30 dagen voor het doorvoeren van de wijziging aan de houder kenbaar maken door
middel van een e-mail aan de .nl Control-contactpersoon. Indien een dergelijke wijziging een materiële impact
heeft op de afgenomen dienst kan de houder tot het moment van doorvoering van de wijziging de overeenkomst
tegen de datum van wijziging opzeggen.
5.	SIDN is tevens bevoegd de dienst te staken. SIDN zal een besluit om de dienst te staken uiterlijk 6 maanden
voorafgaand aan het staken van de dienst aan de houder kenbaar maken door middel van een e-mail aan
de .nl Control-contactpersoon.
6.	SIDN levert de .nl Control-dienst via de bij haar aangesloten registrars. Buiten de directe communicatie als beschreven in de dienstomschrijving onderhoudt de registrar de verdere contacten met de houder met betrekking
tot de dienst. SIDN brengt de registrar een vergoeding in rekening voor overeenkomsten die via de registrar zijn
gesloten of in stand worden gehouden. Het staat de registrar vrij om te bepalen welke tarieven deze bij de
houder voor deze diensten in rekening brengt. De registrar kan daarnaast aanvullende diensten met de houder
overeenkomen. Deze vallen buiten de verantwoordelijkheid van SIDN.
7.	Aanvullend op de bovenstaande voorwaarden zijn de volgende bepalingen uit de geldende Algemene voorwaarden
voor .nl-domeinnaamhouders van toepassing voor zover hiervan in deze voorwaarden of de dienstomschrijving
niet wordt afgeweken:
Artikel 25. Aansprakelijkheid SIDN
Artikel 26. Wijzigingen algemene voorwaarden
Artikel 27. Bewijs
Artikel 28. Afzonderlijke regelingen en afwijkingen
Artikel 29. Overige Bepalingen.
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