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Formulier voor overdracht meerdere
domeinnamen
De kosten voor de overdracht zijn per extensie verschillend en staan vermeld op onze website.
Fax of stuur dit formulier volledig ingevuld en door beide partijen ondertekend naar Hostnet bv.
Wij dienen vervolgens de aanvraag tot overdracht in bij de uitgevende instantie.
Let op: Indien de huidige houder nog openstaande facturen heeft, kunnen wij de aanvraag niet in
behandeling nemen.
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart:
•
•
•
•

u bevoegd te zijn om te handelen namens de houder;
de huidige houder, de houder van de op de bijlage ‘Domeinnamen’ genoemde domeinnamen te willen wijzigen
in de nieuwe houder;
de nieuwe houder dat tussen de nieuwe houder en de uitgevende instantie(s) overeenkomsten conform de door
de uitgevende instantie(s) geldende regels tot stand zijn gekomen;
de nieuwe houder de kosten voor de overdracht per domeinnaam te betalen.

Overnemen van aan de domeinnamen gekoppelde dienst(en)
Voor het wel of niet overnemen van aan de domeinnamen gekoppelde diensten, vult u de bijlage
‘Domeinnamen’ in.
De nieuwe houder dient tevens het formulier Domeinregistratieovereenkomst op de volgende pagina in
te vullen, te ondertekenen en aan ons terug te sturen.
Huidige houder

Nieuwe houder

Bedrijfsnaam:
Alleen invullen indien in
Mijn Hostnet een bedrijfsnaam
staat vermeld of dient te
worden vermeld.

Naam:
In geval van particulier uw eigen
naam of in geval van een bedrijf
de naam van de contactpersoon.

Klantnummer:
Indien van toepassing.

Datum:
Handtekening:
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Domeinregistratieovereenkomst
Voor de overdracht betaalt de nieuwe houder eenmalig overdrachtskosten. Deze overdrachtskosten zijn
gelijk aan de jaarlijkse verlengingskosten van de desbetreffende domeinnamen. Kijk voor alle recente
prijzen van domeinregistratie op: http://www.hostnet.nl/prijzen.
De overgenomen domeinnamen en eventuele lopende diensten behouden hun contractuele begin- en
einddata. Na de einddata van de overgenomen contracten betaalt u voor verlenging van de contracten de
normale verlengingskosten.
Bedrijfsnaam:
Alleen invullen in
geval van een bedrijf.

Voornaam:

Man

Vrouw

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Achternaam:
Straatnaam:

Huisnummer:

Postbus niet
toegestaan.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:
Btw-nummer:

KvK-nummer:

Alleen invullen in
geval van een bedrijf.

Alleen invullen in
geval van een bedrijf.

Machtiging automatische incasso

IBAN:

Verplicht in geval van particulier.

Rekeninghouder:

Hierna te noemen De contractant en Hostnet bv komen de levering van de op de Bijlage ‘Domeinnamen’
genoemde domeinnamen overeen.
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De contractant gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden:
1.
2.
3.
4.

De contractant gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van Hostnet bv.
U kunt deze vinden op https://www.hostnet.nl/av.
De contractant is bevoegd om deze diensten aan te vragen.
De contractant verklaart dit formulier waarheidsgetrouw te hebben ingevuld.
De contractant neemt als nieuwe houder de contractuele voorwaarden per dienst over van de huidige houder,
indien van toepassing.

De contractant

Hostnet bv

Datum:
Naam:

Afdeling Sales

Handtekening:
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Bijlage: Domeinnamen
Vermeld hieronder de domeinnamen inclusief extensie (let op: zonder www). Iedere domeinnaam wordt
standaard geregistreerd voor 1 jaar.
Let op: Wanneer de nieuwe houder de aan de domeinnaam gekoppelde, lopende dienst(en) van de
huidige houder bij Hostnet bv overneemt, wordt de dienst geheel opnieuw aangemaakt met behoud van
de huidige contractvoorwaarden en gaan alle bestaande data verloren. Om de data te behouden, dient er
voordat dit formulier bij Hostnet binnen is een back-up te worden gemaakt.
Achter elke domeinnaam dient u aan te kruisen of u de aan de domeinnaam gekoppelde dienst(en) wilt
overnemen. De vakjes bij ‘Ja’ en ‘Nee’ representeren de volgende keuzes:
‘Ja’:

Ja, de nieuwe houder neemt de aan de domeinnaam gekoppelde dienst(en) van de huidige
houder over met behoud van de contractuele voorwaarden en is zich bewust dat hij zelf 		
verantwoordelijk is voor het maken en terugplaatsen van een back-up.

‘Nee’: Nee, de nieuwe houder neemt enkel de domeinnaam over.

#

Domeinnaam en extensie

Aan de domeinnaam gekoppelde dienst(en) meenemen

1.

ja

nee

2.

ja

nee

3.

ja

nee

4.

ja

nee

5.

ja

nee

6.

ja

nee

7.

ja

nee

8.

ja

nee

9.

ja

nee

10.

ja

nee

Huidige houder

Nieuwe houder
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