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Deze Overeenkomst voor Geaccrediteerde registrars ('Overeenkomst') wordt gesloten door en
tussen EURid vzw en (registrarnaam ('u')) en definieert de voorwaarden voor uw optreden als
geaccrediteerde registrar voor .eu-domeinnamen en zijn varianten in andere schriften, evenals
de rechten en plichten die daaruit voortvloeien.

1

DEFINITIES
'Accreditatie' betekent het verlenen van het recht en de verplichting om Registratiediensten aan
te bieden als gevolg van de succesvolle afronding van het Accreditatieproces.
'Accreditatieproces' betekent uw aanvraag, onze aanvaarding van uw aanvraag en schriftelijke
bevestiging van uw Accreditatie, uw ondertekening van deze Overeenkomst, uw voortdurende
naleving van deze Overeenkomst en uw betaling van de toepasselijke vergoedingen.
'Domeinnaam' betekent een domeinnaam onder het top level domein .eu en de varianten ervan
in andere schriften (.ею en .ευ).
'(Geaccrediteerde) Registrar' (of 'u') betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door
ons is geaccrediteerd om Registratiediensten te verlenen aan de Domeinnaamhouder, hetzij
rechtstreeks, hetzij via zijn wederverkopers, agenten of onderaannemers in overeenstemming
met deze Overeenkomst.
'Inbreuk in verband met persoonsgegevens' betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt
tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking
van of toegang tot Persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
'Noodzakelijke gegevensverwerking door de registrars' betekent uw verwerking van
Persoonsgegevens met betrekking tot een Registreerder waarvoor verwerking strikt noodzakelijk
is voor de enige doeleinden van uw klantenbeheer met betrekking tot de Registreerder; of
waarvoor verwerking wordt uitgevoerd namens een ander domeinnaamregister; of waarvoor
verwerking strikt noodzakelijk is voor de technische levering van uw diensten door en uitsluitend
namens uzelf.
'Persoonsgegevens' heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de GDPR.
'Registreerder' of 'Domeinnaamhouder' verwijst naar de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon vertegenwoordigd door een geautoriseerde persoon die optreedt namens een
dergelijke rechtspersoon, die de Domeinnaam heeft geregistreerd via een Registrar.
'Registratie' betekent het recht dat aan de Registreerder wordt verleend om de Domeinnaam te
gebruiken voor een beperkte, verlengbare termijn, zonder eigendomsoverdracht, en onderworpen
aan (1) onze Algemene voorwaarden voor Domeinnamen .eu, .ею en .ευ en (2) elke verklaring,
wettelijk of anderszins, aangenomen door een instelling van de Europese Unie in verband
daarmee.
'Registratiediensten': de diensten van registratie, verlenging, update, overdracht of andere actie
met betrekking tot Domeinnamen die aan Registreerders worden aangeboden, en andere
technische diensten met betrekking tot Domeinnamen.
'Registry' (of 'we/wij' of 'ons/onze') betekent EURid vzw (RPR Brussel – btw BE 0864.240.405,
gevestigd te Telecomlaan 9, 1831 Diegem, België) aangesteld door de Europese Commissie als
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registerbeheerder van het top level domein .eu en de varianten ervan in andere schriften.
'Regels' betekent alle (EU) wet- en regelgeving en voorschriften die van toepassing zijn op
domeinnamen onder de .eu en de varianten ervan in andere schriften, de Algemene voorwaarden
voor Domeinnamen .eu, .ею en .ευ, ADR Regels, Privacybeleid en andere toepasselijke
beleidsregels, regels en/of voorschriften zoals gepubliceerd op de Website van het Registry
https://eurid.eu/.
'Second level (domein)': de naam op het tweede niveau in de DNS-hiërarchie (Domain Name
System) direct onder een TLD, zoals 'eurid' in 'www.eurid.eu'.
'Speculatieve en onrechtmatige registratie': een Registratie die identiek is aan of verwarrend
veel lijkt op een naam waarvoor een recht is erkend of vastgesteld in het nationale recht en/of het
recht van de Gemeenschap en indien die: (a) is geregistreerd door de houder ervan zonder enig
recht of rechtmatig belang of (b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
'Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming': Verordening 2016/679 van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR'), de toepasselijke
nationale wetgeving inzake gegevensbescherming, samen met andere gerelateerde
regelgevingsrichtsnoeren die voortvloeien uit dergelijke wetgeving, zoals van tijd tot tijd
bijgewerkt.
'Top level (domein)' of 'TLD' betekent de naam bovenaan de DNS-hiërarchie. Het TLD verwijst
naar de reeks letters na de laatste punt ('.'), zoals '.eu' in 'www.eurid.eu'. Het Registry controleert
welke Second level domeinen zijn toegestaan in de .eu-TLD.
'Verwerker' heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de GDPR.
'Verwerking' heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de GDPR.
'Verwerkingsverantwoordelijke' heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de GDPR.

2

UW ROL ALS GEACCREDITEERD REGISTRAR

2.1

Uw Accreditatie
Door deze Overeenkomst te ondertekenen of door Registratiediensten te blijven aanbieden, gaat
u ermee akkoord dat u voldoet aan de volgende accreditatiecriteria en dat u gedurende de looptijd
van deze Overeenkomst aan deze criteria zult blijven voldoen:
2.1.1. U levert een officieel bewijs van uw bedrijf, zoals en indien van toepassing:








officiële bedrijfsnaam en rechtsvorm zoals vermeld in het handelsregister
ondernemingsnummer
adres zoals vermeld in het handelsregister
naam van de gemachtigde(n) (zoals gepubliceerd)
BTW-nummer
meest recent en actueel uittreksel uit het handelsregister
meest recente (gecoördineerde) statuten

2.1.2. U verklaart dat u een goede financiële positie hebt, door het volgende te verstrekken:
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volledige betaling van het betreffende voorschotbedrag (vooruitbetaling)
financiële rekeningen van voorgaande boekjaren (alleen voor
rechtspersonen)
bewijs van een commerciële aansprakelijkheidsverzekering

bestaande

2.1.3. U beschikt over en onderhoudt uw operationele website in ten minste één officiële taal van
de Europese Unie, die ten minste het volgende bevat:




uw volledige identificatiegegevens (zoals officiële bedrijfsnaam,
ondernemingsnummer, adres, telefoon, e-mailadres en website)
duidelijke informatie over de diensten en prijzen die u aanbiedt
een domeinbeschikbaarheidscontrole of link naar https://whois.eurid.eu.

rechtsvorm,

2.1.4. U biedt de juiste klantenondersteuning aan Registreerders via telefoon, e-mail, chat of
anderszins in ten minste een van de officiële talen van de Europese Unie zoals aangegeven op
uw website of ander relevant zakelijk materiaal.
2.1.5. U garandeert dat u onze Regels beschikbaar stelt aan Registreerders en ervoor zorgt dat
ze akkoord gaan met onze Regels.
2.1.6. U beschikt over de technische competentie om de Registratiediensten met betrekking tot
de Domeinnaam op een professionele manier te implementeren en te ondersteunen.
2.1.7. In het kader van uw Accreditatieproces betaalt u een voorschot van ten minste EUR 2500
(tweeduizend vijfhonderd euro), exclusief bank- of overschrijvingskosten.
2.1.8. U bent een actieve registrar, dat wil zeggen
(i) u moet betaalbare transacties van ten minste EUR 500 per jaar hebben. Als dit minimumbedrag
van EUR 500 niet wordt bereikt, wordt het restant ervan pro rata gefactureerd (nieuw
geaccrediteerde Registrars zijn vrijgesteld in het eerste jaar van Accreditatie); en (ii) u moet
minstens één keer per jaar inloggen op het platform https://registry.eu om te verifiëren dat uw
contactgegevens nog steeds correct en up-to-date zijn. Als dit niet het geval is, moet u ons
onmiddellijk op de hoogte stellen om ze te laten bijwerken.

2.1.9. In het geval dat uw aanvraag voor Accreditatie is afgewezen, nemen we een
bezinningsperiode van ten minste één (1) jaar in acht voordat we uw nieuwe aanvraag toestaan.
Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst hebben wij het recht om op elk moment te
verifiëren of u nog steeds aan deze criteria voldoet.

2.2

Uw rechten als Geaccrediteerde registrar
2.2.1. Als Geaccrediteerde registrar hebt u het niet-exclusieve recht om Registratiediensten aan
te bieden aan Registreerders onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.
Deze Overeenkomst geeft u geen recht, bevoegdheid of autoriteit om het Registry te gebruiken
of te beheren.
2.2.2. Na uw Registratie of verlenging van de Domeinnaam zullen wij deze registreren en de
Domeinnaamhouder het recht verlenen om een dergelijke Domeinnaam te gebruiken. Het recht
om de Domeinnaam te gebruiken wordt alleen verleend als de Registratie voldoet aan de Regels.
2.2.3. Als Geaccrediteerde registrar krijgt u een account op https://registry.eu, een
registrarplatform dat u mag gebruiken in overeenstemming met Artikel 5.2.
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2.2.4. Als Geaccrediteerde registrar mag u de term 'Geaccrediteerde EURid-registrar' en het
bijbehorende logo uitsluitend gebruiken tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, met
inachtneming van onze instructies en richtlijnen zoals gepubliceerd op https://registry.eu.

2.3

Uw verplichtingen als Geaccrediteerd registrar
2.3.1. U zorgt ervoor en documenteert dat elke Registreerder voor wie u een Domeinnaam
registreert, akkoord is gegaan met de Regels die van kracht zijn op het moment van Registratie
en voldoet aan alle vereisten die in de Regels zijn uiteengezet, inclusief maar niet beperkt tot
bevestiging door de Registreerder dat, voor zover zij weten, het verzoek om
Domeinnaamregistratie te goeder trouw is gedaan en geen inbreuk maakt op de rechten van
derden; en dat de Registreerder voldoet aan de geschiktheidscriteria zoals gedefinieerd in de
Regels.
2.3.2. U zult ons, op ons eerste verzoek en zonder onnodige vertraging, schriftelijk bewijs
verstrekken waaruit blijkt dat de Registreerder akkoord gaat met de Regels en deze naleeft.
2.3.3. U zult geen Domeinnamen registreren zonder dat de Registreerder hiertoe specifiek
opdracht heeft gegeven. Niettegenstaande het bovenstaande mag u een beperkt aantal
Domeinnamen uitsluitend voor eigen gebruik registreren zonder dat een Registreerder hiertoe
specifiek opdracht heeft gegeven. Voor de toepassing van deze paragraaf worden Domeinnamen
die zijn geregistreerd met registratiegegevens die in wezen vergelijkbaar zijn met of gekoppeld
zijn aan u (bijv. met hetzelfde telefoonnummer, e-mailadres of dezelfde contactpersoon), niet
beschouwd als geregistreerd op instructie van de Registreerder.
2.3.4. U zorgt ervoor dat de registratiegegevens die zijn gekoppeld aan een Domeinnaam die aan
ons wordt verstrekt, te allen tijde nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn en dat dergelijke
gegevens de gegevens van de Registreerder zijn en niet uw eigen gegevens. Het e-mailadres
dat in de contactgegevens van de Registreerder wordt opgegeven, is alleen dat van de
Registreerder en niet van u, tenzij u kunt aantonen dat de Registreerder uitdrukkelijk anders heeft
gevraagd.
2.3.5. U stelt elke Registreerder tijdig op de hoogte van alle informatie die relevant is en/of die de
relatie tussen de Registreerder en ons kan beïnvloeden. We behouden ons het recht voor om op
elk moment contact op te nemen met de Registreerder om ervoor te zorgen dat deze alle
relevante informatie ontvangt.
2.3.6. U zorgt ervoor dat de looptijd van de Registratie van de Domeinnaam, zoals contractueel
overeengekomen met de Registreerder, te allen tijde overeenkomt met de bindende
Registratietermijn die wordt weergegeven in de registratiedatabase en de webgebaseerde
WHOIS.
2.3.7. U helpt de Registreerder en ons en u verleent volledige medewerking met betrekking tot
de Registratiediensten.
2.3.8. U neemt adequate maatregelen om speculatieve en onrechtmatige Registraties te
voorkomen.
2.3.9. U houdt zich aan de Regels en u onthoudt zich van samenwerking, direct of indirect, met
een partij die de Regels schendt of die een dergelijke schending veroorzaakt. U stelt ons
onmiddellijk op de hoogte van dergelijk misbruik.
2.3.10. Als u een derde partij inschakelt bij uw Registratiediensten met betrekking tot de
Domeinnaam, blijft u volledig verantwoordelijk voor deze derde partij en moet u ervoor zorgen dat
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deze derde partij te allen tijde voldoet aan de verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn
uiteengezet.
2.3.11. U informeert ons over elke belangrijke verandering van de juridische structuur of
aandelenstructuur van uw organisatie.
2.3.12. U zorgt dat uw contactgegevens op uw website en op ons platform, nauwkeurig, volledig
en up-to-date blijven zodat wij te allen tijde contact met u kunnen opnemen.

3

UW ROL ALS VERWERKER
Wij, als Verwerkingsverantwoordelijke, wijzen u hierbij aan als Verwerker met de taak om
bepaalde categorieën Persoonsgegevens van Registreerders te verwerken. In deze context
verwerkt u dergelijke Persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de Registratiediensten
namens en in overeenstemming met onze instructies. Om twijfel te voorkomen, belet niets in deze
Overeenkomst u om de Noodzakelijke gegevensverwerking door de Registrar uit te voeren in
overeenstemming met de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer
informatie over onze respectieve rollen en verplichtingen is beschikbaar op https://registry.eu.
Met betrekking tot de Registratiediensten en de Verwerkingsactiviteiten die u als Verwerker
namens ons onderneemt, zult u:
•

•

•

•

•

•

een duidelijk Privacybeleid handhaven, in overeenstemming met de Toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming, en elke Registreerder hiervan op de hoogte
stellen;
elke Registreerder informeren dat de Persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van
Registratiediensten aan ons worden bekendgemaakt als Verwerkingsverantwoordelijke, en
verwijzen naar ons Privacybeleid op onze website om de Registreerder te informeren over
hoe wij alle ontvangen Persoonsgegevens verwerken;
ons binnen 48 uur informeren nadat u kennis hebt genomen van een Inbreuk in verband
met Persoonsgegevens en ons helpen met meldingen van gegevensinbreuken met
betrekking tot de Persoonsgegevens die zijn verzameld voor de Registratiediensten die in
deze Overeenkomst worden beschreven, het uitvoeren van eventuele effectbeoordelingen
met betrekking tot gegevensbescherming, en voorafgaand overleg met toezichthoudende
autoriteiten dat we verplicht moeten voeren, rekening houdend met de beschikbare
informatie;
ons onmiddellijk en zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen en volledig helpen met
verzoeken van Registreerders die hun individuele rechten uitoefenen (zoals het recht op
toegang, recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht van
gegevensoverdraagbaarheid of het recht van bezwaar tegen de verwerking van hun
Persoonsgegevens), of andere verzoeken, klachten of communicatie met betrekking tot
onze verplichtingen onder de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
documentatie maken en bijhouden met betrekking tot uw Verwerkingsactiviteiten namens
ons, de gegevens van de Verwerker (u) en de Verwerkingsverantwoordelijke (wij), de
overdracht van Persoonsgegevens indien van toepassing, en een beschrijving van de
technische en organisatorische maatregelen die u hebt genomen;
volledig meewerken en ons op ons verzoek alle informatie ter beschikking stellen die nodig
is om de naleving van de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en
verplichtingen onder deze Overeenkomst aan te tonen;
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•

•

•
•

de nodige maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of
ongeoorloofde Verwerking en noodzakelijke maatregelen nemen zoals vereist door de
Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
Persoonsgegevens vertrouwelijk houden, behalve voor uw werknemers, agenten en
onderaannemers, of andere vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de Verwerking van
Persoonsgegevens en die:
–
op de hoogte zijn gebracht van het vertrouwelijke karakter van Persoonsgegevens
en de nodige beveiligingsmaatregelen;
–
een passende opleiding hebben genoten met betrekking tot de Toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming;
–
onderworpen zijn aan gebruikersauthenticatie- en inlogprocessen bij toegang tot
Persoonsgegevens; en zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen inzake
vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.
de toegang tot de Persoonsgegevens alleen beperken tot die personen die dit nodig hebben
om u in staat te stellen de Verwerkingsactiviteiten namens ons uit te voeren.
Verstrek ons op verzoek een verslag over het afgelopen kalenderjaar van: a) uw
Verwerkingsactiviteiten; b) uw logboeken met betrekking tot toegang tot
Persoonsgegevens; en c) Inbreuken in verband met Persoonsgegevens.

Het bovenstaande ontslaat u niet van het naleven van de Toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming met betrekking tot de activiteiten van de Noodzakelijke
gegevensverwerking door de Registrar.
Als u niet (of niet langer) gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte of in een land dat
door de Europese Commissie wordt geacht een passend beschermingsniveau voor
Persoonsgegevens te bieden in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake
gegevensbescherming, zult u alle maatregelen implementeren die nodig zijn om de overdracht
onder de Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk te maken.

4

KOSTEN EN BETALING
In het kader van uw Accreditatieproces betaalt u een voorschot van ten minste EUR 2500
(tweeduizend vijfhonderd euro), exclusief bank- of overschrijvingskosten.
U betaalt de toepasselijke kosten voor alle te betalen transacties voor elke Domeinnaam namens
een Registreerder. Dergelijke betaalbare transacties omvatten maar zijn niet beperkt tot de
Registratie, verlenging, uitbreiding, reactivering, registry lock en (bulk)overdracht van
Domeinnamen en worden vermeld op onze website.
We behouden ons het recht voor om de kosten voor de te betalen transacties op elk moment te
wijzigen door u hiervan via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt uiterlijk dertig (30) dagen
voordat de gewijzigde kosten van kracht worden op de hoogte te stellen. Wij zijn niet gehouden
tot het betalen van enige rente aan u met betrekking tot het voorschot.
We geven maandelijkse facturen uit en brengen alle verschuldigde transacties voor elke
Domeinnaam in mindering op dit bedrag. Domeinnamen die niet vóór de vervaldatum zijn
verwijderd, worden automatisch verlengd en de bijbehorende kosten worden automatisch op uw
rekening in mindering gebracht.
In het geval van overdracht van een Domeinnaam, worden de toepasselijke kosten voor een
dergelijke overdracht automatisch in mindering gebracht op de rekening van de Registrar die de
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overdracht aanvraagt zodra de overdracht van kracht wordt. We betalen geen kosten terug die
door de overdragende Registrar geheel of gedeeltelijk zijn betaald.
U betaalt onze facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Wij leggen zonder
voorafgaande kennisgeving een schadebeding en interesten op voor laattijdige betalingen. Het
schadebeding bedraagt 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van EUR 250) en
over het verschuldigde bedrag is rente verschuldigd tegen een percentage van 1% voor elke
begonnen maand. Dit laat de overige rechtsmiddelen uit deze Overeenkomst onverlet.
Zodra u ten minste twee (2) opeenvolgende jaren een Geaccrediteerde registrar bent geweest,
kunt u zich aanmelden voor het sepa-incassomandaat (Single Euro Payment Area), op
voorwaarde dat u een Europese bankrekening hebt en dat u zich hebt geabonneerd op SEPA.
Na ondertekening van een SEPA-mandaat zullen we het bedrag dat is vermeld in de maandelijkse
facturen voor te betalen transacties van uw bankrekening afschrijven en zullen we op alle
toekomstige facturen het saldo in mindering brengen op elk vooruitbetaald bedrag dat nog
beschikbaar is op uw rekening nadat dit mandaat van kracht wordt.
Alle kosten en betalingen zijn in EUR; u draagt alle risico's die verband houden met de
omwisseling of fluctuatie van valuta in verband met de Registratiediensten.

5

TECHNISCHE BEPALINGEN

5.1

De Registratieprocedure
De Registratieprocedure is volledig geautomatiseerd en u zult voldoen aan de door ons
ontwikkelde procedures voor Registratiediensten. Deze procedures worden uitvoeriger
beschreven op https://registry.eu.
Wij behouden ons het recht voor om de Registratieprocedure op elk moment te wijzigen door u
hiervan via e-mail uiterlijk dertig (30) dagen voordat de gewijzigde Registratieprocedure van
kracht wordt op de hoogte te stellen, tenzij wijzigingen in de regelgeving, technische stabiliteitsof beveiligingsvereisten of dringende interventies anders vereisen. Tegelijkertijd voorzien wij u
van alle technische informatie die nodig is voor uw juiste implementatie ervan.

5.2

Toegang tot en gebruik van onze systemen
Uw toegang tot en gebruik van onze systemen dient te goeder trouw te geschieden en op een
wijze die zowel functioneel als technisch in overeenstemming is met onze
gebruikershandleidingen, die gepubliceerd zijn op https://registry.eu of die op enige andere wijze
aan u beschikbaar worden gesteld.
U mag zult ons netwerk niet overbelasten of ons belemmeren om onze diensten te leveren. U zult
niet handelen op een manier die de stabiliteit van onze systemen of internet zou kunnen
bedreigen.
U stelt ons onmiddellijk op de hoogte als u zich bewust wordt van een storing of bedreiging van
onze technische systemen, en verstrekt ons ondersteunend materiaal dat ons kan helpen bij het
diagnosticeren en, indien van toepassing, corrigeren of verbeteren van een dergelijke technische
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storing. Een dergelijke storing wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie en mag niet
openbaar worden gemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6

OVERDRACHT
U erkent dat de Registreerder het recht heeft om de Domeinnaam over te dragen aan een nieuwe
Registreerder en/of aan een andere Geaccrediteerde registrar in overeenstemming met de
Regels. Door de procedures te volgen die in de Regels zijn uiteengezet, erkent en garandeert u
de geldigheid van de overdracht van de Domeinnaam. U zult samenwerken met alle betrokken
partijen gedurende de verschillende fasen van het overdrachtsproces.
Als u niet aan deze verplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de overdracht uit
te voeren en kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7

LOOPTIJD EN BEËINDIGING
Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de succesvolle afronding van uw Accreditatieproces of
vanaf 13 oktober 2022, en wordt gesloten voor een termijn van één (1) jaar.
Aan het einde van deze initiële termijn van één (1) jaar wordt deze Overeenkomst automatisch
verlengd voor opeenvolgende termijnen van één (1) jaar, tenzij een van de partijen de andere
partij schriftelijk op de hoogte stelt dat zij deze Overeenkomst niet wil verlengen met een
opzegtermijn van drie (3) maanden, of tenzij deze Overeenkomst op de hieronder vermelde wijze
wordt beëindigd.

7.1

Beëindiging van ons mandaat
Deze Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien wij om welke reden dan ook niet
langer in staat zijn om Domeinnamen te registreren. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor
schade als gevolg van een dergelijke beëindiging van de hand, tenzij de beëindiging te wijten is
aan grove nalatigheid of fraude aan onze zijde.
Wanneer wij bekend worden met de nakende beëindiging van ons mandaat zullen wij ons uiterste
best doen om de continuering of overdracht van deze Overeenkomst op of vóór de
beëindigingsdatum te faciliteren, en om een opzegtermijn voor de beëindiging van onze
bevoegdheid te verkrijgen

7.2

Contractbreuk
Als u de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen
via e-mail en/of via een aangetekende brief waarin wij u oproepen om een dergelijke schending
te staken.
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Als een dergelijke schending niet binnen de door ons verleende termijn wordt verholpen,
behouden wij ons het recht voor om de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen of een
minder zware sanctie op te leggen zonder verdere kennisgeving en zonder enige verschuldigde
compensatie.

7.3

Onmiddellijke beëindiging
Deze Overeenkomst kan onmiddellijk door ons worden beëindigd wanneer zich een van de
volgende gebeurtenissen voordoet:
•
•

7.4

Als er een onmiddellijke bedreiging is voor onze bedrijfsvoering als gevolg van uw handelen
of nalaten;
Als de veiligheid of goede prestaties van onze systemen in gevaar komen als gevolg van
uw handelen of nalaten.

Faillissement of liquidatie
Deze Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, zonder dat enige schadevergoeding
verschuldigd is wanneer u failliet gaat, u een verzoek totgerechtelijk akkoord indient of als uw
bedrijf wordt vereffend.

8

GEVOLGEN VAN BEËINDIGING
Bij beëindiging van deze Overeenkomst betaalt u onmiddellijk alle openstaande kosten die
verschuldigd waren vóór de beëindiging en wordt uw Registrar-rekening beëindigd. Alle
Domeinnamen in uw portfolio worden overgedragen aan een of meer Geaccrediteerde registrars.
Indien van toepassing, zullen we u het resterende saldo op uw rekening terugbetalen.
Bij beëindiging van deze Overeenkomst zult u de Persoonsgegevens die worden verwerkt als
onderdeel van de Registratiediensten onder deze Overeenkomst retourneren en/of wissen en/of
anonimiseren (zowel primair als in back-ups), tenzij de wetgeving van de EU of de EU-lidstaat de
opslag van Persoonsgegevens vereist, onverminderd uw eigen rechten en verplichtingen met
betrekking tot Persoonsgegevens die onder de Noodzakelijke verwerking van registrargegevens
vallen. U verklaart dat u dit binnen één (1) maand na beëindiging van deze Overeenkomst hebt
gedaan. De clausules die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens blijven
van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst en blijven van kracht totdat alle
Persoonsgegevens die uitsluitend namens ons onder deze Overeenkomst worden verwerkt, zijn
geretourneerd en/of gewist en/of geanonimiseerd.
Na beëindiging van deze Overeenkomst stopt u met het gebruik van de term Geaccrediteerde
EURid-registrar, onze naam en onze logo's.
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9

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN
SUBVERWERKINGSACTIVITEITEN
U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan een andere
Geaccrediteerde registrar zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
U kunt een derde partij machtigen om alle Verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de
Registratiediensten onder deze Overeenkomst uit te voeren, op voorwaarde dat u ons hiervan
vooraf schriftelijk op de hoogte stelt. De subverwerker is onderworpen aan dezelfde contractuele
gegevensbeschermingsvereisten die relevant zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens als
die welke op u van toepassing zijn onder deze Overeenkomst, en u blijft volledig aansprakelijk
voor elk falen van uw subverwerker.

10

VRIJWARING
U vrijwaart ons tegen elke claim voor schade in of buiten de rechtbank door Registreerders of
derden tegen ons voor de aangeboden producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot
claims met betrekking tot uw schending van deze Overeenkomst; claims met betrekking tot de
Registratiediensten; claims met betrekking tot de beëindiging van ons mandaat; aanspraken van
derden op rechten op een Domeinnaam; claims met betrekking tot technische defecten of
tekortkomingen en claims als gevolg van schendingen van de Toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming die aan u of een van uw subverwerkers kunnen worden toegeschreven in
het kader van deze Overeenkomst.

11

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
In ieder geval is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag van de
Registratiekosten dat geldt op het moment dat het geschil met ons wordt aangekaart. U gaat
ermee akkoord dat er geen grotere of andere schade bij ons kan worden geclaimd.

12

DIVERSEN
Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle gerelateerde geschillen zijn
onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
Elke wijziging van deze Overeenkomst of van de Regels wordt aan u meegedeeld (via het emailadres dat u ons hebt verstrekt) en wordt automatisch dertig (30) dagen na kennisgeving van
kracht. Als we uw afwijzing van de gewijzigde voorwaarden niet binnen dertig (30) dagen na een
dergelijke kennisgeving via e-mail of aangetekende brief ontvangen of als u onze diensten blijft
gebruiken, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde voorwaarden.
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Deze Overeenkomst brengt geen verandering in de status van eventuele intellectuele
eigendomsrechten van de betrokken partijen (in het bijzonder, maar zonder beperking tot, de
overdracht door een der partijen van de eigendom van, of licenties voor, haar respectievelijke
intellectuele eigendomsrechten).De Engelstalige versie van deze Overeenkomst is in alle
opzichten bepalend en prevaleert in het geval van inconsistenties met vertaalde versies.
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