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Verklaring gedeeltelijke overname domeinnamen 

Ondergetekende,
naam 

functie 

organisatie 
 bevoegd te handelen en handelend namens onderstaande registrar,  
 hierna te noemen ‘oude registrar’

naam registrar 

registrarnummer 

en ondergetekende,
naam 

functie 

organisatie 

 bevoegd te handelen en handelend namens onderstaande registrar,  
 hierna te noemen ‘nieuwe registrar’

naam registrar 

registrarnummer 

betreffende 
de domeinnamen zie bijlage

aantal domeinnamen 
in bijlage 
 (pagina’s nummeren,  paraferen en tevens de laatste pagina dateren)

Partijen stemmen in met de verhuizing*) van de in de bijlage genoemde domeinnamen van 
de oude registrar naar de nieuwe registrar. Artikel 7 van de ‘Algemene voorwaarden voor 
registrars’ is van overeenkomstige toepassing op de gedeeltelijke overname.

*) Wijziging van de name servers en/of de houderinformatie is niet inbegrepen.

Partijen verklaren:
• de inhoud van de bijlage te hebben gecontroleerd op juistheid en volledigheid en alle pagina’s 
 van de bijlage te hebben genummerd, geparafeerd en tevens de laatste pagina te hebben 
 gedateerd;
• dat de inhoud van het aangeleverde digitale bestand exact overeenkomt met de inhoud van de 
 schriftelijke bijlage.
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Nieuwe registrar verklaart:
• eventuele openstaande fi nanciële verplichtingen aan SIDN m.b.t. de in de bijlage genoemde 
 domeinnamen van de oude registrar over te nemen en in te staan voor nakoming van voor
 noemde fi nanciële verplichtingen jegens SIDN;
• dat de houders van de te verhuizen domeinnamen op de hoogte zijn gebracht van deze 
 verhuizing.

ondertekening
datum   

handtekening namens  
oude registrar

   datum 

handtekening namens  
nieuwe registrar 
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In te vullen door SIDN

callnummer: _________________ formulier akkoord 

DRS-ticketnummer: _________________ initialen medewerker:

aantal domeinnamen: _________________

datum: _________________


