Domeinnaam overeenkomst
Ondergetekenden: NaBeKo Webdesign en
Bedrijfsnaam
:
Contactpersoon
:
Adres
:
Postcode & plaats
:
Telefoonnummer
:
e-mail adres
:
hierna aangeduid als "Opdrachtgever" zijn het volgende overeengekomen:
NaBeKo Webdesign zal de onderstaande domeinnaam voor u registreren.
Gewenste domeinnaam: www.
Wat wilt u dat wij met uw domeinnaam doen:
□
□

De domeinnaam parkeren voor later gebruik
De domeinnaam parkeren voor later gebruik en tot die tijd laten doorlinken naar
www.

De kosten voor het parkeren van een domeinnaam bedragen 4,95 euro per maand en dienen per jaar vooruit te
worden voldaan. Uw domeinaccount kan ieder gewenst moment worden omgezet naar een hosting account.
NaBeKo Webdesign is vrij om eventuele tariefwijzigingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever
heeft alsdan evenwel gedurende 1 maand na deze mededeling het recht om de overeenkomst tussentijds te
beëindigen.
Voor het opzeggen van dit contract dient u het formulier te gebruiken wat u hier kunt downloaden:
http://www.nabekowebdesign.nl/opzegging-webhosting_overeenkomst.pdf of per mail kunt opvragen. De
termijn van deze overeenkomst is 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd indien
het opzeggings formulier niet uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum is ontvangen en door ons
geaccepteerd/bevestigd. Er vind geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag bij eerdere beëindiging
van deze overeenkomst. Opzeggingen per mail of anders dan met het bovengenoemde formulier worden niet in
behandeling genomen.
Bij verhuizing** van het domein naar een andere provider zal deze overeenkomst op de datum van de feitelijke
verhuizing komen te vervallen mits opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan en de
bovengenoemde opzegtermijn in acht is genomen.
Vermelde bedragen zijn exclusief BTW en 7,50 euro administratiekosten. De domeinnaam wordt geregistreerd nadat dat de
factuur is voldaan. Bij ondertekening van dit contract verklaart opdrachtgever dat hij/zij de algemene voorwaarden gelezen
heeft en hiermee akkoord is. Zie http://www.nabekowebdesign.nl/voorwaarden.pdf

Dit contract graag ondertekend voor akkoord sturen naar Nabeko Webdesign, Noorderweg 126 1222 PG
Hilversum of ingescanned per mail naar info@nabekowebdesign.nl

Plaats & datum:

Handtekening voor akkoord:

** U dient minimaal 1 maand voor de einddatum van de webhosting overeenkomst de verhuizing in gang te zetten om vrij
komen en/of een eventuele domeinkaping van uw domeinnaam te voorkomen. Nabeko Webdesign is niet aansprakelijk bij
domeinkaping of schade die ontstaat tijdens of na de verhuizing van uw domeinnaam.
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