
 Opzeggen .nl Control Versie 20110715

 Domeinnaam

.NL

Hiermee zal de domeinnaam in kwestie de status 'Limited' 
verliezen; toekomstige domeinmutaties zullen niet meer 
gecontroleerd worden bij de huidige houder.

 Gegevens afnemer/houder/bevoegden

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

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

E-mail adres¹:      

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

Postcode /
woonplaats:     ......................................................

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

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

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

.nl Control op meerdere bestaande domeinen stopzetten:
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 Ondertekening

• Alle tarieven zijn exclusief BTW.

• Facturering geschiedt vooraf per kwartaal. Domeinnamen 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/
mailto:sales@bit.nl
http://www.bit.nl/formulieren/
https://www.sidn.nl/algemene-voorwaarden/
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