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TOELICHTING:

-

EURid is belast met de organisatie, administratie en het beheer van het .eu-topniveaudomein en
mogelijke .eu- varianten in andere schriften, zoals aangegeven in Verordening (EG) nr.
733/2002 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 april 2002 betreffende de
invoering van het .eu-topniveaudomein, en Verordening (EG) nr. 874/2004 tot vaststelling van
regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing van het .eu-topniveaudomein
en de beginselen inzake registratie, en latere toevoegingen;

-

De Registrator wenst een geaccrediteerde Registrator te worden en deel te nemen aan het
registratieproces door middel van het registreren, verlengen, overdragen of beheren van
domeinnamen bij EURid namens zijn cliënten, echter voor eigen rekening;

-

EURid wenst samen te werken met de Registrator bij het registreren, verlengen, overdragen en
beheren van domeinnamen volgens de Bepalingen en Voorwaarden van deze overeenkomst
(“Overeenkomst”).

DE PARTIJEN ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. DEFINITIES
In deze Overeenkomst, tenzij anders vermeld:
betekent “Accreditatie” het verlenen aan de Registrator van het recht om Registratiediensten aan te
bieden zoals hierin beschreven, na ondertekening van deze Overeenkomst en betaling door de
Registrator van de vergoeding zoals beschreven in Artikel 6.1 hieronder.
betekent “Gegevenshouder” de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of een ander
orgaan die/dat alleen of gezamenlijk met anderen de doelen en middelen van het verwerken van
Persoonlijke gegevens bepaalt.
betekent “Gegevensverwerker” een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of een ander
orgaan die/dat Persoonlijke gegevens verwerkt namens een Gegevenshouder.
betekent “Domeinnaam” een domeinnaam toegewezen onder het .eu-topniveaudomein in het
aangevraagde schrift.
betekent “Persoonlijke gegevens” informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die, direct of indirect,
geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder door een referentie- of identificatienummer of door een
of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, psychologische, mentale, economische,
culturele of sociale identiteit.
betekent “Registreerder” de houder of aanvrager van de Domeinnaam, van wie de Persoonlijke
gegevens in de WHOIS-databank zullen worden opgenomen, als de Domeinnaam wordt toegewezen.
betekent “Registratie” het aan de Registreerder verleende recht om de Domeinnaam te gebruiken
voor een beperkte, verlengbare termijn, zonder overdracht van eigendom, en afhankelijk van 1) de
Algemene Bepalingen en Voorwaarden zoals vastgesteld door EURid en 2) van een wettelijke of
andere verklaring die in verband daarmee aangenomen is door een instelling van de Europese Unie.
betekent “Registratiediensten” de diensten met betrekking tot Registratie, verlenging, overdracht of
beheer van Domeinnamen, aangeboden aan Registreerders.
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betekent “Registry Lock”, de dienst aangeboden door EURid in overeenstemming met Artikel 8.2
van deze Overeenkomst en Paragraaf 8.6 van de Bepalingen en Voorwaarden om Domeinnamen te
beschermen tegen onvrijwillige wijziging, overdraging en schrapping door het vergrendelen van de
Domeinnaam.
betekent "Regels" alle regels en voorschriften die van toepassing zijn op het .eu-TLD in een van de
beschikbare schriften op topniveau zowel als op het tweede niveau, inclusief, maar niet beperkt tot
Verordening 733/2002, Verordening 874/2004, Verordening 1654/2005 en latere amendementen,
het Registratiebeleid, de Bepalingen en Voorwaarden, het WHOIS-beleid, de Sunrise-regels, de ADRvoorschriften en de Aanvullende ADR-voorschriften, zoals onder andere gepubliceerd op de website
van EURid (www.eurid.eu) en het Arbitragehof van de Tsjechische Republiek (www.adr.eu).

Artikel 2. ACCREDITATIE VAN DE REGISTRATOR
2.1

Onderwerp van de Overeenkomst

Door middel van deze Overeenkomst accrediteert EURid de Registrator en verleent de Registrator
daarmee het recht Registratiediensten te verlenen aan Registreerders volgens de Bepalingen en
Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Deze Overeenkomst geeft de Registrator geen recht,
volmacht of bevoegdheid om het Register te beheren of te leiden.
2.2.

Niet-exclusiviteit

De volgens deze Overeenkomst aan de Registrator verleende rechten zijn niet-exclusief, en het
staat EURid vrij om naar eigen goeddunken andere Registrators aan te wijzen.
2.3

Naleving van de Regels

De Registrator dient de Regels na te leven en zal afzien van directe of indirecte samenwerking met
een Registreerder die de Regels overtreedt, of aanzet tot dergelijke overtreding. De Registrator zal
EURid zonder verwijl op de hoogte brengen van dergelijke overtreding.
2.4

Talen

Bij het aanvragen van de Accreditatie zijn alle aanvragende Registrators verplicht te vermelden in
welke talen ze de Registratiediensten zullen verlenen. Alle geaccrediteerde Registrators worden
opgenomen in de lijst van geaccrediteerde Registrators op de website van EURid; de talen waarin zij
de Registratiediensten verlenen, worden eveneens vermeld.
De Registrator garandeert dat hij: de Bepalingen en Voorwaarden van dienstverlening ter
beschikking stelt, de diensten en tarieven aangeeft en klantenondersteuning biedt in de
aangegeven taal of talen, waarbij onder “Klantenondersteuning” in een bepaalde taal telefonische
en/of elektronische ondersteuning wordt verstaan.
Registrators zijn verder verplicht alle Registratiediensten in de vermelde talen te verlenen. Van
Registrators die geen operationele website hebben waarop zij hun aanbod en contactgegevens
bekend kunnen maken, wordt aangenomen dat zij geen klantenondersteuning bieden.
Registrators zijn verplicht klantenondersteuning te verlenen in ten minste een van de officiële talen
van de Europese Unie.
Iedere Registrator is verplicht eigen functionerende e-mailadressen te hebben.
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Indien de Registrator dergelijke diensten niet in een of meer van de vermelde talen verleent, kan
EURid de vermelding van de betreffende taal verwijderen. Bovendien zal dit verzuim een
substantiële schending van deze Overeenkomst vormen.
2.5

Technische deskundigheid

De Registrator garandeert dat hij over de technische deskundigheid beschikt die vereist is om de
verschillende soorten handelingen (nieuwe Registratie, actualiseren van het domein, overdracht van
het domein etc.) succesvol uit te voeren met behulp van de geautomatiseerde systemen van EURid.
De Registrator is verplicht de houder alle Registratiediensten te verlenen die door EURid worden
aangeboden. Bijvoorbeeld (echter niet beperkt tot):
-

het
het
het
het

vervangen van DNS-servers
actualiseren van contactinformatie
verlengen van de domeinnaam
overdragen van domeinnamen.

Indien een Registrator bedrieglijke uitspraken doet met betrekking tot technische beperkingen bij
EURid, wordt dit beschouwd als een schending van de overeenkomst.
2.6

Gebruik van de term "Geaccrediteerd Registrator"

Na het succesvol afronden van het Accreditatieproces mag de Registrator zichzelf een
“Geaccrediteerd Registrator” noemen. De Registrator mag echter niet verklaren of doen voorkomen
dat zijn status van "Geaccrediteerd Registrator" verkregen is op basis van de kwaliteit van zijn
diensten.

Artikel 3. DOMEINNAAMREGISTRATIE
Op grond van deze Overeenkomst registreert en verleent EURid het recht om een Domeinnaam te
gebruiken waarvoor de Registrator namens de houder, maar voor eigen rekening, een Registratie of
verlenging aangevraagd heeft. Het recht om de Domeinnaam te gebruiken wordt alleen verleend
indien de aanvraag in overeenstemming is met de Regels.

Artikel 4. VERPLICHTINGEN VAN DE REGISTRATOR
De Registrator dient:

-

te waarborgen en te documenteren dat elke houder voor wie de Registrator een Domeinnaam
registreert, de Regels heeft aanvaard die op het moment van indiening van de aanvraag
gelden. De Registrator verstrekt aan EURid op diens verzoek onmiddellijk en zonder onnodige
vertraging de documenten waaruit de aanvaarding van de Regels door de houder blijkt.

-

te waarborgen en te documenteren dat elke houder voor wie de Registrator een Domeinnaam
registreert, voldoet aan de eisen van Artikel 3 van Verordening 874/2004, met inbegrip van maar niet beperkt tot - de bevestiging van de houder dat voor zover hem bekend het verzoek
om domeinnaamregistratie te goeder trouw is gedaan en geen inbreuk maakt op rechten van
derden, zoals bedoeld in Artikel 3 van Verordening 874/2004. De Registrator verstrekt aan
EURid op diens verzoek onmiddellijk en zonder onnodige vertraging de documenten waaruit de
naleving van Artikel 3 van Verordening 874/2004 door de houder blijkt.

-

te waarborgen dat elke houder voor wie de Registrator een Domeinnaam registreert, voldoet
aan alle eisen in de Regels om de Domeinnaamregistratie te verkrijgen of te verlengen, in het
bijzonder maar niet beperkt tot de eisen van Verordening (EG) nrs. 733/2002 en 874/2004 en
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eventuele latere toevoegingen, die de algemene geschiktheidscriteria bevatten. Het niet
voldoen aan deze eisen kan onmiddellijke annulering van de registratieovereenkomst tot gevolg
hebben.

-

iedere houder in kennis te stellen van alle informatie die door EURid aan de Registrator is
gezonden, in het bijzonder wanneer deze informatie van invloed zou kunnen zijn op de relatie
tussen de houder en EURid of wanneer de verzonden informatie de mogelijke beëindiging van
de Domeinnaamregistratie betreft.

-

ervoor zorg te dragen dat de met de Houder overeengekomen registratieperiode van de
Domeinnaam te allen tijde overeenkomt met de daadwerkelijke registratieperiode die in de
WHOIS-databank wordt vermeld.

-

tijdens het Registratieproces (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele in de WHOISdatabank opgenomen data) altijd de gegevens voor te leggen van de Registreerder die het
oorspronkelijke verzoek om Registratie van de desbetreffende Domeinnaam of –namen heeft
ingediend, en niet zijn eigen gegevens. Het e-mailadres dat tot de contactinformatie behoort,
dient uitsluitend het e-mailadres van de Registreerder te zijn en niet dat van de Registrator,
tenzij de Registreerder uitdrukkelijk verzoekt om vermelding van het e-mailadres van de
Registrator. Na het Registratieproces dient de Registrator te waarborgen dat de gegevens in de
WHOIS-databank te allen tijde de gegevens van de Registreerder zijn en niet zijn eigen
gegevens.

-

geen Domeinnamen te registreren zonder daartoe een specifieke opdracht te hebben gekregen
van Registreerders. Niettegenstaande kan de Registrator een beperkt aantal Domeinnamen
uitsluitend voor eigen gebruik registreren, zonder daartoe specifiek opdracht te hebben
gekregen van een Registreerder. In een dergelijk geval dient de Registrator EURid op diens
verzoek onmiddellijk en zonder onnodige vertraging bewijzen voor te leggen waaruit blijkt dat
deze Domeinnamen uitsluitend voor eigen gebruik van de Registrator geregistreerd zijn. Voor
de doeleinden van deze paragraaf worden instructies van Registreerders die substantiële
gelijkenissen vertonen met of gekoppeld zijn aan de Registrator (met inbegrip van maar niet
beperkt tot: het hebben van hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres, de contactpersoon van
de vermelde entiteit is identiek aan de technische contactpersoon (technical contact) en het
facturatiecontact (billing contact) van de Registrator) niet beschouwd als specifieke instructies
in de zin van deze paragraaf.

Artikel 5. SUNRISE-PERIODE
Opzettelijk leeg gelaten.

Artikel 6. VERGOEDINGEN
6.1

Vergoedingen

1. De Registrator moet een vooruitbetaling aan EURid doen als een vaste vergoeding van ten
minste EUR 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro), exclusief eventuele bank- of overdrachtskosten,
voordat hij een geaccrediteerd Registrator kan worden.
Dit bedrag is een vooruitbetaling waarvan EURid de Registratie-, verlengings-, termijnverlengings-,
reactiverings- en overdrachtskosten van de Registrator aftrekt, zoals bedoeld in dit artikel, evenals
de kosten van de Sunrise-aanvraag zoals bedoeld in Artikel 5.
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EURid verstuurt maandelijkse facturen voor alle Registratie-, verlengings-, termijnverlengings-,
reactiverings- en overdrachtskosten in overeenstemming met Artikel 6.1. De betaling van deze
facturen wordt gebruikt om de vaste vergoeding aan te vullen.
Indien de vooruitbetaling vóór de maandelijkse facturering door EURid, of vóór de betaling van om
het even welke openstaande facturen de nulwaarde bereikt, verleent of verlengt EURid geen
registraties meer waarvoor de Registrator een aanvraag heeft ingediend, totdat EURid een betaling
heeft ontvangen die ten minste gelijk is aan het bedrag van de vaste vergoeding zoals bedoeld in
Artikel 6.1.
Over de vooruitbetaling wordt geen rente berekend ten gunste van de Registrator (niettegenstaande
het bepaalde in Artikel 6.2). Niettegenstaande de uitzonderingen zoals bepaald in Artikel 12 van
deze Overeenkomst, wordt het restant van de vooruitbetaling aan het einde van de Overeenkomst
aan de Registrator terugbetaald of, in het geval van contractbreuk door de Registrator, wanneer de
Overeenkomst normaal gesproken zou zijn beëindigd in overeenstemming met Artikel 10.
2. De Registrator moet de Registratie-, verlengings-, reactiverings- en termijnverlengingskosten
betalen voor de Domeinnamen die hij registreert, verlengt of reactiveert of waarvan hij de termijn
verlengt namens een houder. Bijlage 1 beschrijft de Registratie-, verlengings- en
termijnverlengingskosten die van toepassing zijn bij ondertekening van deze Overeenkomst. De
kosten voor de registratie, verlenging of termijnverlenging van een Domeinnaam worden
onmiddellijk afgetrokken van de vaste vergoeding zoals bedoeld in Artikel 6.1.
De Registrator moet stappen nemen om een Domeinnaam vóór de vervaldatum verwijderen.
Domeinnamen die niet voor de vervaldatum verwijderd zijn, worden automatisch verlengd en de
desbetreffende kosten worden afgetrokken van de vaste vergoeding zoals bedoeld in Artikel 6.1.
3. De Registrator kan EURid verzoeken al zijn Domeinnamen of een aantal ervan over te dragen aan
een andere geaccrediteerde Registrator. Voor een dergelijke overdracht brengt EURid bijzondere
overdrachtskosten in rekening. De overdrachtskosten die gelden bij de ondertekening van deze
Overeenkomst, zijn uiteengezet in Bijlage 1. De overdrachtskosten worden afgetrokken van de vaste
vergoeding zoals bedoeld in Artikel 6.1, zodra de overdracht voltooid is.
4. In geval van overdracht van een Domeinnaam in overeenstemming met Paragraaf 7 van de
Bepalingen en Voorwaarden en Paragraaf 10 van het Registratiebeleid dient men aan de
desbetreffende kosten voor zo’n overdracht te voldoen. Deze kost zal automatisch van het account
van de nieuwe Registrator afgehouden worden zodra de overdracht van kracht wordt. EURid zal de
vergoeding die betaald werd door de oude Registrator niet terugstorten, noch geheel, noch
gedeeltelijk.
5. Om de houder van een Domeinnaam te beschermen tegen onvrijwillige schrappingen, wordt een
Domeinnaam gedurende een bepaalde periode na schrapping ervan in quarantaine geplaatst; hierbij
is het niet van belang of deze schrapping plaatsvond op verzoek van de houder of te wijten is aan
het niet verlengen van de Domeinnaam. Gedurende deze periode kan de Domeinnaam
gereactiveerd worden op verzoek van de houder. EURid brengt bijzondere kosten in rekening voor
het reractiveren van elke Domeinnaam, die worden afgetrokken van de vaste vergoeding zoals
bedoeld in Artikel 6.1. Voor de periode waarin de Domeinnaam kan worden gereactiveerd, en de
reactiveringskosten die gelden bij de ondertekening van deze Overeenkomst, wordt verwezen naar
Bijlage 1.
6. In geval van een Registry Lock van een Domeinnaam in overeenstemming met Artikel 8.2 van
deze Overeenkomst en Paragraaf 8.6 van de Bepalingen en Voorwaarden, zullen de desbetreffende
kosten van toepassing zijn, zoals uiteengezet in Bijlage 1.
7. EURid kan de in dit Artikel (6.1)genoemde kosten te allen tijde aanpassen en EURid stelt de
Registrator uiterlijk 30 dagen voordat de nieuwe kosten van kracht worden, hiervan in kennis. EURid
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moet deze informatie per e-mail zenden aan het e-mailadres dat tijdens het Accreditatieproces door
de Registrator opgegeven is, en dient de nieuwe bedragen op zijn website te publiceren.
6.2

Betaling

1. De facturen die EURid maandelijks aan de Registrator stuurt, moeten betaald worden in
overeenstemming met de betalingswijzen die op die facturen genoemd worden.
Registratie- en verlengingskosten vervallen zodra de domeinnaam geregistreerd werd of de
registratieperiode vernieuwd werd, ongeacht of de Registrator de betaling heeft ontvangen van de
Registreerder.
2. Facturen moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. Boetes voor te late
betaling gelden zonder voorafgaande kennisgeving en worden als volgt berekend:
- 10% van het te betalen bedrag (met een minimum van EUR 250,00-), en
- 1% rente per maand, te berekenen voor elke maand die begonnen is.
Andere rechtsmiddelen in deze Overeenkomst blijven hierdoor onaangetast.

Artikel 7. TECHNISCHE BEPALINGEN
7.1

De Registratieprocedure

De Registratieprocedure is volledig geautomatiseerd en de Registrator moet de door EURid
ontwikkelde procedures voor het registreren, verlengen of beheren van een Domeinnaam
respecteren, met inbegrip van de procedures voor de Sunrise-periode en voor het actualiseren van
informatie over Registreerders. Een overzicht van deze procedures is te vinden op de website van
EURid.
EURid kan de Registratieprocedure aanpassen en moet de Registrator daarvan ten minste 30 dagen
voordat de nieuwe procedures van kracht worden, in kennis stellen, en wel per e-mail en door
publicatie van de nieuwe procedures op de website van EURid. Tegelijkertijd moet EURid de
Registrator alle technische informatie verstrekken die vereist is voor de invoering ervan.
7.2

Technische defecten

De Registrator mag het netwerk van EURid niet overbelasten of EURid hinderen bij de
dienstverlening (bijvoorbeeld door 'denial of service’-aanvallen).
De Registrator mag niet op een dusdanige manier te werk gaan dat daardoor de stabiliteit van het
internet in gevaar zou kunnen komen. Als de Registrator niet aan deze verplichtingen voldoet, kan
EURid deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving opschorten voor een
periode van 14 dagen. EURid kan de overeenkomst beëindigen als de Registrator na 14 dagen nog
steeds in gebreke blijft.
7.3. Toegang tot EURid-software

De Registrator is verplicht de toegang tot de softwarecomponenten van EURid te goeder trouw en
zowel in functioneel als technisch opzicht te gebruiken overeenkomstig de gebruikshandleidingen
die op de websites van EURid gepubliceerd of op andere wijze beschikbaar gesteld worden,
bijvoorbeeld in gedrukte vorm of op cd/dvd, met inbegrip van toepasselijke nieuwsflitsen en/of
nieuwsbrieven.
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Wanneer de Registrator een defect waarneemt, is hij verplicht dit op vertrouwelijke wijze aan EURid
te melden en eventueel ondersteunende documentatie beschikbaar te stellen zodat EURid de
oorzaak van het vermeende defect gemakkelijker kan achterhalen en vervolgens corrigerende of
verbeteringsmaatregelen kan nemen.
Het is de Registrator in geen geval toegestaan zijn bevindingen openbaar te maken, hetzij via de
pers, nieuwsgroepen, blogs of enig ander middel, voordat hij een officiële verklaring van EURid heeft
ontvangen met betrekking tot de diagnose en het herstel van het gesignaleerde defect, en wel
binnen een redelijke termijn van ten minste 30 werkdagen, ingaande op de datum van de
oorspronkelijke communicatie.
Als de Registrator na deze periode zijn bevindingen aan het brede publiek communiceert, is hij
verplicht de volledige verklaring van EURid daarin op te nemen.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN DOMEINNAMEN EN REGISTRY LOCK
8.1 Overdracht van een Domeinnaam
De Registrator erkent dat de Registreerder het recht heeft om de Domeinnaam over te dragen aan
een nieuwe Registreerder en/of aan een andere geaccrediteerde Registrator. Een dergelijke
overdracht dient plaats te vinden in overeenstemming met Paragraaf 10 van het Registratiebeleid
en Paragraaf 7 van de Bepalingen en Voorwaarden. Door de procedures, uiteengezet in deze
Paragrafen, na te leven erkent en garandeert de Registrator de geldigheid van de overdracht van de
Domeinnaam. De Registrator dient samen te werken met de (huidige en/of nieuwe) Registreerder en
EURid doorheen de verschillende fases van het overdrachtsproces.
Indien de Registrator niet voldoet aan deze verplichtingen heeft EURid het recht om de overdracht
uit te voeren zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.
8.2 Registry Lock
De geaccrediteerde Registrator heeft de optie om zich op eender welk moment in te schrijven voor
de Registry Lock dienst in overeenstemming met Paragraaf 8.6 van de Bepalingen en Voorwaarden
en de procedure zoals uiteengezet op het Registrar Extranet (https://secure.registry.eu).

Artikel 9. PRIVACYBELEID
De Registrator hanteert een duidelijk privacybeleid, in overeenstemming met alle toepasselijke
nationale, Europese en internationale voorschriften inzake gegevensbescherming en stelt zijn
Registreerders hiervan in kennis.
De Registrator ziet af van het verzenden van grote hoeveelheden e-mail (spam) naar bestaande of
potentiële Registreerders om hen over te halen gebruik te maken van zijn diensten. Het verzenden
van uitnodigingen aan bestaande Registreerders om hun Domeinnamen te verlengen, en het
verzenden aan die Registreerders van aanvullende informatie over de aangeboden diensten wordt
echter niet als spammen beschouwd.
De Registrator geeft de persoonlijke gegevens van zijn Registreerders niet aan derden door, tenzij
hij door de bevoegde autoriteiten of met het oog op het in stand houden van de WHOIS-functie van
EURid verzocht wordt dit te doen.
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De Registrator wordt hierbij benoemd tot Gegevensverwerker, die de Persoonlijke gegevens van de
Registreerders die verzoeken om de registratie van een domeinnaam of de verlenging van een
registratieperiode, verzamelt en overdraagt aan EURid, handelend als Gegevenshouder.
Daartoe moet de Registrator:
a)

indien hij gevestigd is in de Europese Economische Ruimte, voldoen aan de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht is in de lidstaat waarin de
Registrator gevestigd is, en EURid schadeloosstellen en vrijwaren tegen stappen van
derden vanwege de overtreding van dergelijke wetgeving in verband met de uitvoering van
deze Overeenkomst.

b)

indien hij gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte, waarvan door
middel van een besluit van de Europese Commissie, genomen krachtens artikel 25, lid 6,
van Richtlijn 95/46/EG, vastgesteld is dat het een voldoende hoog beschermingsniveau
biedt uit hoofde van zijn binnenlandse wetgeving of de internationale verplichtingen die het
land is aangegaan, de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven die van kracht is in
het rechtsgebied waar de Registrator gevestigd is, en EURid schadeloosstellen en vrijwaren
tegen stappen van derden vanwege de overtreding van dergelijke wetgeving in verband
met de uitvoering van deze Overeenkomst.

c)

indien hij gevestigd is in een land dat niet aan de Voorwaarden voldoet zoals bedoeld in (a)
of (b) hierboven, voldoen aan de standaardcontractbepalingen, aangenomen krachtens
Beschikking van de Europese Commissie 2002/16/EG van 27 december 2001, en EURid
schadeloosstellen en vrijwaren tegen stappen van derden vanwege de overtreding van
dergelijke contractbepalingen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

d)

indien hij gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika:
zich houden aan de Safe Harbour Privacy Principles, uitgevaardigd door het
Amerikaanse ministerie van Handel, en voldoende informatie daaromtrent verstrekken
aan EURid, en EURid schadeloosstellen en vrijwaren tegen stappen van derden
vanwege de overtreding van dergelijke bepalingen in verband met de uitvoering van
deze Overeenkomst; of,
de contractbepalingen aanvaarden zoals bedoeld in (c) hierboven, en EURid
schadeloosstellen en vrijwaren tegen stappen van derden vanwege de overtreding van
dergelijke contractbepalingen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

Artikel 10. DUUR
Deze Overeenkomst is gesloten voor een periode van een jaar, ingaande op de datum van
Accreditatie en eindigend op de laatste dag van de kalendermaand waarin deze periode verstrijkt.
Aan het einde van de looptijd wordt de overeenkomst verlengd voor opeenvolgende perioden van
een jaar, tenzij de ene partij de andere schriftelijk en uiterlijk drie maanden voor het einde van de
oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, of een daarop volgende periode van een jaar,
meedeelt dat zij de overeenkomst niet wenst te verlengen.

Artikel 11. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
11.1 Beëindiging van de registratiebevoegdheid van EURid
Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd als EURid, om welke reden dan ook, niet langer in
staat is Domeinnamen te registreren. De Registrator kan EURid niet verantwoordelijk houden voor
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schade ten gevolge van deze beëindiging, tenzij de beëindiging te wijten is aan grove nalatigheid of
fraude van de zijde van EURid.
EURid moet de Registrator onmiddellijk in kennis stellen van ieder feit dat EURid ter ore komt en
redelijkerwijs zou kunnen leiden tot de beëindiging van de registratiebevoegdheid van EURid.
Wanneer EURid zich bewust wordt van de aanstaande beëindiging van zijn registratiebevoegdheid,
doet EURid zijn uiterste best om:

-

de continuering of overdracht van de bestaande contracten tussen EURid en de Registrators op
de beëindigingsdatum te vergemakkelijken;

-

een opzegtermijn te verkrijgen vóór de beëindiging van zijn registratiebevoegdheid.

11.2

Contractbreuk

Indien de Registrator deze overeenkomst schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot Artikel
2.3, stuurt EURid een e-mail naar het e-mailadres dat tijdens het Accreditatieproces door de
Registrator opgegeven is, en een aangetekende brief aan de Registrator waarin de Registrator met
klem wordt verzocht de overeenkomst niet langer te schenden. EURid kan de overeenkomst zonder
nadere kennisgeving en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding beëindigen als de
Registrator niet reageert of niet binnen 14 dagen na het sturen van de communicatiein gebreke
blijft.
11.3

Faillissement of liquidatie

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd zonder dat schadevergoeding verschuldigd is,
wanneer:
- de Registrator failliet gaat; of,
- de Registrator een verzoek tot gerechtelijk akkoord indient; of,
- het bedrijf van de Registrator wordt geliquideerd.

Artikel 12. CONSEQUENTIES VAN BEËINDIGING VAN HET REGISTRATORCONTRACT
Bij beëindiging moet de Registrator onmiddellijk aan alle vergoedingen voldoen die vóór de
beëindiging verschuldigd waren.
EURid draagt de Domeinnamen van de Registrator van wie de Overeenkomst beëindigd is, op
verzoek van die Registrator of de persoon die gerechtigd is hem te vertegenwoordigen, over aan
een of meer andere geaccrediteerde Registrators. In een dergelijk geval brengt EURid de
overdrachtskosten in rekening die genoemd worden in Artikel 6.1.3, en trekt EURid de kosten af van
het restant van de vaste vergoeding die betaald was in overeenstemming met Artikel 6.1 van deze
Overeenkomst. Het eventueel resterende bedrag wordt aan het einde van de oorspronkelijke
looptijd van de Overeenkomst aan de Registrator terugbetaald of, indien van toepassing, aan het
eind van de geldende verlengingsperiode van een jaar. Een dergelijke terugbetaling vindt echter
niet plaats voor het einde van de Sunrise-periode zoals bedoeld in Artikel 5.
Indien de overeenkomst beëindigd wordt en de Registrator er niet in slaagt de Domeinnamen die hij
beheert, binnen één maand na de beëindiging van de Overeenkomst over te dragen aan een andere
Registrator of andere Registrators, moet EURid de houders in kennis stellen van het feit dat hun
Domeinnamen opgeschort (hangend) zijn overeenkomstig de Regels. Deze informatie wordt uiterlijk
twee maanden voordat zij van kracht wordt, per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat de
Registrator tijdens het Registratieproces heeft opgegeven, en wordt tevens gepubliceerd op de
website van EURid. Tegelijkertijd moet EURid de houders meedelen dat zij een maand de tijd hebben
om een andere Registrator te kiezen. EURid heeft het recht de kosten die met dit informatieproces
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verband houden, in rekening te brengen indien deze kosten het restant van de vaste vergoeding
overschrijden.
Indien de houder een andere Registrator aanwijst, brengt EURid de verlengingskosten in rekening
aan de nieuwe Registrator wanneer de via de oude Registrator gesloten registratieperiode afloopt.
Als de houder geen andere Registrator aanwijst, beëindigt EURid de registratie van de Domeinnaam
aan het eind van de betreffende looptijd. De Domeinnaam wordt opgeschort (quarantaine) voor de
langste van de volgende twee perioden:
- drie maanden na de kennisgeving waarin de houder wordt gevraagd een nieuwe Registrator
aan te wijzen; of
- twee maanden na de beëindiging van de registratie.
Gedurende de tijd dat de Domeinnaam opgeschort is, kan de houder een andere Registrator
benoemen. De toekomstige Registrator moet een met redenen omkleed verzoek aan EURid zenden
waarin verzocht wordt de nieuwe Registrator te mogen worden en eventuele beëindigde registraties
weer van kracht doen worden.

Artikel 13. OVERDRACHT VAN RECHTEN
De Registrator kan zijn rechten en plichten ingevolge de overeenkomst overdragen aan een andere
geaccrediteerde Registrator, indien de Registrator EURid daarvan schriftelijk en uiterlijk één maand
voordat de toewijzing van kracht wordt, in kennis stelt.

Artikel 14. GARANTIES
De Registrator moet EURid vrijwaren tegen schadeclaims in of buiten rechte van houders of derden
tegen EURid met betrekking tot de door EURid of door de Registrator aangeboden producten en
diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende:
- claims met betrekking tot de schending van deze Overeenkomst door de Registrator;
- claims met betrekking tot het verlenen of niet verlenen, verlengen of niet verlengen van een
registratie voor een Domeinnaam van een houder of een derde;
- claims met betrekking tot de beëindiging van de registratiebevoegdheid van EURid
(niettegenstaande het bepaalde in Artikel 11.1 van deze Overeenkomst);
- claims van derden op rechten met betrekking tot een Domeinnaam; of,
- claims met betrekking tot technische defecten of tekortkomingen.

Artikel 15. DIVERSEN
15.1 Gevolg van deze Overeenkomst voor derden
Deze Overeenkomst creëert alleen rechten en plichten voor de ondertekenende partijen en niet voor
derden. Derden kunnen geen rechten doen gelden jegens de Registrator of EURid.
15.2 Amendementen
Beide partijen moeten instemmen met amendementen op deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald in deze Overeenkomst. Wanneer EURid tot amendering van de Overeenkomst
verzoekt zal hij de Registrator daarvan op de hoogte stellen (via e-mail en/of publicatie op zijn
website). De Registrator wordt geacht te hebben ingestemd met dit amendement behalve indien hij
schriftelijk protesteert tegen het amendement binnen een periode van 30 dagen na publicatie door
EURid
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Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid kan EURid de Regels aanpassen, wanneer EURid de
Registrator uiterlijk 30 dagen vóór de datum van inwerkingtreding in kennis stelt van de betreffende
amendementen. EURid moet deze informatie per e-mail zenden aan het e-mailadres dat tijdens het
Accreditatieproces door de Registrator opgegeven is, en moet de informatie tevens op zijn website
publiceren.
15.3 Geschillen
Op deze Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle hieraan gerelateerde geschillen
moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
15.4 Intellectuele eigendom
Deze Overeenkomst brengt geen verandering in de status van eventuele intellectuele
eigendomsrechten van de betrokken partijen (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, draagt geen
van de partijen de eigendom van haar intellectuele eigendomsrechten over of geeft deze in licentie).
15.5 Gebruik van logo’s en de naam van EURid
Deze Overeenkomst geeft de Registrator niet het recht om het logo of de naam van EURid te
gebruiken, tenzij EURid daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. EURid kan specifieke
logo’s ontwikkelen ten behoeve van de Registrator en kan de Registrator het recht verlenen deze
logo’s te gebruiken. Indien zulks het geval is, stelt EURid de Registrator hiervan op de hoogte.
Bij beëindiging van deze Overeenkomst ingevolge de Artikelen 10, 11 en 12 moet de Registrator het
gebruik van de logo’s van Eurid – waarvoor de Registrator op grond van het bepaalde in het vorige
lid van EURid het gebruiksrecht had gekregen - staken.
15.6 Website van de Registrator
De Registrator is verplicht een eigen website te hebben. In die gevallen waarin Registraties beheerd
worden via een website die aan een derde toebehoort, wordt de Registrator aansprakelijk gesteld
voor de gehele inhoud van de website van deze derde. In beide gevallen is de Registrator verplicht
de exacte referentie van het deel van de website waar naar de Domeinnaamregistratie verwezen
wordt, aan EURid mee te delen. EURid heeft het recht deze referentie op zijn eigen website te
vermelden, zodat Registreerders rechtstreeks contact kunnen opnemen met de Registrator. EURid
heeft tevens het recht deze referentie te actualiseren als blijkt dat deze verouderd is.

Namens EURid

Namens de Registrator

Marc Van Wesemael
General Manager

(Naam + Functie + Datum)
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Bijlage 1: Registratie- en verlengingskosten die gelden bij ondertekening van deze
Overeenkomst
1.

Op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst tussen EURid en de Registrator
bedragen de kosten voor de Registratie van een Domeinnaam EUR 4,- (excl. BTW). Deze kosten
zijn inclusief het recht voor het gebruik van de Domeinnaam voor een periode van een jaar na
de Registratie;

2.

Op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst tussen EURid en de Registrator
bedragen de kosten voor het verlengen van een registratie of termijn van een Domeinnaam
EUR 3.75,- (excl. BTW);

3.

In overeenstemming met Paragraaf 10.1 en 10.2 van het Registratiebeleid bedragen de kosten
voor de overdracht van een Domeinnaam 4 EUR,- (excl. BTW);

4.

De kost voor de Registry Lock, in overeenstemming met Paragraaf 7 van de Bepalingen en
Voorwaarden, is 10 EUR,- (excl. BTW) per Domeinnaam;

5.

De kosten voor de bulkoverdracht van Domeinnamen door EURid op verzoek van de Registrator
bedragen EUR 0,25 (excl. BTW) per Domeinnaam, waarbij een minimumbedrag geldt van EUR
500,- (excl. BTW) per aangevraagde transactie;

6.

De kosten voor reactivering van een Domeinnaam die de “quarantaine”-status heeft, bedragen
EUR 3.75,- (excl. BTW). Domeinnamen met de “quarantaine”-status kunnen gedurende een
periode van 40 dagen na hun schrapping worden gereactiveerd.

7.

De vergoeding voor de reactivering van een domeinnaam die de status “quarantaine” heeft,
samen met een overdracht van die Domeinnaam naar een nieuwe Registrator, is EUR 4,- (excl.
BTW). Domeinnamen met de status “quarantaine” kunnen gereactiveerd worden gedurende
een periode van 40 dagen na de datum van verwijdering van de Domeinnaam.

