
Aanvraag .nl Control Versie 20180518

 .nl Control

Domeinnaammutaties worden altijd gecontroleerd door de 
domeinhouder. Benodigd als bijlage: SIDN inschrijfformulier (zie 
pag. 2), KvK-uittreksel en kopie ID-bewijs houder en/of bevoegden.

Kosten: € 55,- per jaar per domeinnaam

 Gegevens afnemer/houder

Bedrijfsnaam:      .....................................................

Contactpersoon:  .....................................................

E-mail adres2:      

Adres:                  .....................................................

Postcode /
woonplaats:     

Telefoon:             ......................................................

Fax:                     ..................................................... 

2) Indien u deze invult ontvangt u een status overzicht per e-mail.

U vindt onze privacypolicy via: https://www.bit.nl/privacy

          

 Ondertekening

• Alle tarieven zijn exclusief BTW.

• Facturering geschiedt vooraf per kwartaal. Domeinnamen en domein-

gerelateerde diensten worden per kalenderjaar gefactureerd.
• Opzegging is wederzijds mogelijk tot uiterlijk een maand voor het 

begin van elk nieuw kwartaal. In het geval van domeinnamen tot 
uiterlijk een maand voor het begin van het nieuwe jaar.

• Voor domeinnamen geldt dat de minimale registratieduur één 

kalenderjaar is of de resterende kwartalen van het lopende jaar en zal 
zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd worden.

• Hiermee vrijwaren wij BIT BV van iedere aansprakelijkheid met 

betrekking tot het gebruik van de domeinnaam.
• Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan 

zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BIT BV van 
toepassing. Door dit formulier te tekenen geeft u aan kennis te hebben 
genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden. U kunt de 
voorwaarden bij ons opvragen of nalezen op http://www.bit.nl/av/.

• Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

• Hiermee verklaren wij kennis te hebben genomen van de Algemene 

voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders en de toepasselijkheid van 
deze voorwaarden en de daaruit voortvloeiende procedures op de 
registratieovereenkomst te aanvaarden op te vragen bij BIT of na te 
lezen op https://www.sidn.nl/algemene-voorwaarden/

Datum:

Plaats:     

Naam afnemer:

Handtekening
afnemer:

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend te faxen naar: 
0318-643334
Deze en overige formulieren staan op http://www.bit.nl/formulieren/

Voor vragen bel 0318-648688 of mail naar sales@bit.nl

http://www.bit.nl/av/
https://www.bit.nl/privacy
mailto:sales@bit.nl
http://www.bit.nl/formulieren/
https://www.sidn.nl/algemene-voorwaarden/
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Inschrijvingsformulier .nl Control 

AanvragerI

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  

bevoegd te handelen en handelend namens,

Domeinnaamhouder

(bedrijfs)naamIII  

adres (geen postbus) 

postcode, plaats, land 

verklaart hierbij de .nl Control-dienst voor de domeinnamen in de bijlage van SIDN af te willen  

nemen en akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden voor houders inzake .nl Control en 

de dienstomschrijving zoals deze beschikbaar is op www.sidn.nl.

aantal domeinnamen in de bijlage:     

De aanvrager machtigt onderstaande pers(o)on/(en)IV voor het accorderen van de mutatiesV op 

alle .nl Control-domeinnamen genoemd in de bijlage.

Gemachtigde 1

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  

Gemachtigde 2VI 

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  

 

ondertekeningsdatum 

handtekening aanvrager    
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Dit formulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:

Indien de houder een natuurlijk persoon is:  

- Kopie geldig identiteitsbewijs

Indien de houder geen natuurlijk persoon is:

-  Uittreksel KvK (of een equivalent hiervan indien houder niet is ingeschreven bij KvK) niet 

ouder dan 1 maand, waaruit de bevoegdheid van de aanvrager blijkt

- Kopie geldig identiteitsbewijs

Indien van toepassing: 

- Kopie geldig identiteitsbewijs van degene(n) die gemachtigd word(t)/(en) voor mutaties

Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid dat de aanvrager een volmacht heeft namens 

een, conform het uittreksel, bevoegd persoon:

- De volmacht 

Dit formulier graag opsturen naar uw registrar, die de aanvraag voor de inschrijving van 

een .nl Control-domeinnaam vervolgens bij SIDN indient.

I  De aanvrager kan de houder zelf zijn als dit een natuurlijk persoon is. Tevens kan de aanvrager iemand zijn die 

bevoegd is conform het bijgeleverde uittreksel. Tenslotte kan de aanvrager iemand zijn die een volmacht heeft 

namens een, conform het uittreksel, bevoegd persoon.

II Dit dient een persoonlijk e-mailadres te zijn en bijvoorbeeld geen info@adres.nl.

III Deze gegevens dienen overeen te komen met de Whois.

IV  Indien er geen gemachtigde wordt opgegeven, wordt de aanvrager benaderd voor het akkoord geven op  

mutaties.

V   Welke mutaties dit betreft is beschreven in de .nl Control-procedure die gepubliceerd is op www.sidn.nl.

VI  Er kan indien wenselijk een tweede gemachtigde worden opgegeven als back-up. Als één van beide  

gemachtigde akkoord geeft op een mutatie, wordt deze doorgevoerd.

VII     Wanneer het wijzigen van de glue record(s) beschermt dient te worden, kunt u dat per domeinnaam aangeven 

door hier het vakje aan te kruisen.  

LET OP: dit geldt alleen voor de in-zone nameserver(s).
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Bijlage bij inschrijvingsformulier .nl Control 

LET OP: Wanneer u voor glue record bescherming kiest dan beschermt u alleen 

de in-zone nameservers en niet de out-zone nameservers.

domeinnaam 1  .nl 

domeinnaam 2  .nl 

domeinnaam 3  .nl 

domeinnaam 4  .nl 

domeinnaam 5  .nl 

domeinnaam 6  .nl 

domeinnaam 7  .nl 

domeinnaam 8  .nl 

domeinnaam 9  .nl 

domeinnaam 10  .nl 

domeinnaam 11  .nl 

domeinnaam 12  .nl 

domeinnaam 13  .nl 

domeinnaam 14  .nl 

domeinnaam 15  .nl 

domeinnaam 16  .nl 

domeinnaam 17  .nl 

domeinnaam 18  .nl 

domeinnaam 19  .nl 

domeinnaam 20  .nl 

domeinnaam 21  .nl 

domeinnaam 22  .nl 

domeinnaam 23  .nl 

domeinnaam 24  .nl 

domeinnaam 25  .nl 

domeinnaam 26  .nl 

domeinnaam 27  .nl 

domeinnaam 28  .nl 

domeinnaam 29  .nl 

domeinnaam 30  .nl

Neem contact op met de afdeling Registratie & Service via 026 352 55 55 voor het  

inschrijven van meer dan 30 .nl Control-domeinnamen. 

datum     

naam domeinnaamhouder 

handtekening aanvrager,     

namens 

domeinnaamhouder  

 

naam ondertekenaar  

Inclusief bescherming 

glue record(s) VII

 


