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Domeinnaam Contract 
Ondergetekende (klant) gaat akkoord met de afspraken gemaakt in het Domeinnaam Contract (dit 

document) en de Algemene voorwaarden van Web & Interactivity Creation die u ter hand zijn gesteld (zie 

ook http://www.iadvantage.nl/hosting). Hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit contract. 

 

1 Specificaties 

1.1 Actuele specificaties van de verschillende typen domeinnamen en ondersteuning daarop staan op 

http://www.iadvantage.nl/hosting. 

1.2 Specificaties en functionaliteit kunnen door Web & Interactivity Creation worden gewijzigd. Over het 

algemeen geldt dat Web & Interactivity Creation nooit specificaties of functionaliteit van de klant zal 

afnemen, het is echter niet altijd mogelijk functionaliteit te behouden in het oogpunt van vooruitgang en 

veiligheid. Web & Interactivity Creation zal hierbij altijd rekening houden met de situatie van de klant en deze 

tijdig informeren alvorens wijzigingen aan te brengen. 

 

2 Domeinnamen 

2.1 Indien via Web & Interactivity Creation een domeinnaam is aangevraagd bij de Stichting Internet 

Domeinregistratie Nederland (SIDN), InterNIC (dan Network Solutions) of een ander registratie bureau is Web 

& Interactivity Creation in geen geval aansprakelijk indien een domeinnaam wordt afgesloten, geweigerd, 

reeds bezet is of in andere gevallen. 

2.2 Voor alle domeinnamen dient de klant tenminste de wettelijke papieren te vertrekken aan Web & 

Interactivity Creation. Voor .NL domeinnamen is altijd een “.NL Domeinnaam aanvraag formulier” nodig met 

een KvK uittreksel of legitimatiebewijs en eventueel een verhuis of overdracht formulier. Alle benodigde 

formulieren staan op http://www.iadvantage.nl/hosting . Voor .COM / .NET / .ORG / .EU / .NU / .TV / .MOBI / 

.BE / .DE / .CO.UK als mede vele andere domeinnamen zijn geen wettelijke papieren nodig en volstaat dit 

Domeinnaam Contract. 

 

3 Betaling & Contracttermijn 

3.1 Ondergetekende (klant) betaalt Web & Interactivity Creation jaarlijks vooraf het verschuldigde bedrag 

(incl. BTW) en eventuele extra kosten (incl. BTW) zoals genoemd in dit contract.  

3.2 Alle bedragen genoemd in dit contract zijn exclusief 19% BTW tenzij anders aangegeven. 

3.3 Betaling geschied steeds één jaar vooruit. Indien het contract wordt verbroken is geen terugbetaling 

mogelijk voor een reeds vooruitbetaalde periode. De eerste periode wordt ingekort zodat de daarop 

volgende periodes lopen van 1 januari t/m 31 december; ook de eerste factuur wordt hierop aangepast. 

3.4 Dit contract is geldig tot 31 december aanstaande en wordt steeds aan het eind van een periode 

stilzwijgend verlengt met een periode van één jaar. 

3.5 Bij het opzeggen van dit contract dient dit minimaal 40 dagen voor het eind van de periode schriftelijk te 

gebeuren. 

3.6 Het jaarlijkse bedrag is afhankelijk van het type domeinnaam. Actuele prijzen staan op 

http://www.iadvantage.nl/hosting . 

3.7 Web & Interactivity Creation mag jaarlijks met ingang van het nieuwe kalenderjaar, mits aangekondigd, 

een inflatie en tariefcorrectie toepassen van maximaal +/- 5%. 
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4 Bijbetaling en meerprijzen 

4.1 Wanneer Web & Interactivity Creation diensten of ondersteuning biedt aan de klant terwijl dit niet onder 

het contract of de specificaties van de dienst valt, mag Web & Interactivity Creation de daarvoor besteedde 

tijd in rekening brengen tegen het actuele uurtarief. Tijd wordt naar boven afgerond per half uur. 

 

5 Aansprakelijkheid 

5.1 Web & Interactivity Creation beheert haar servers volgens 99,98% uptime specificaties. Web & 

Interactivity Creation kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen dan wel niet meer 

functioneren, slecht functioneren of verkeerd functioneren van een dienst of vervolg schade die hieruit 

voortvloeit. Web & Interactivity Creation garandeert altijd op basis van best-effort vervolgschade voor de 

klant te voorkomen dan wel minimaliseren.  

5.2 Web & Interactivity Creation mag een dienst stop zetten als zij daartoe reden heeft of daartoe wordt 

opgedragen door een andere (gerechtigde) partij. 

5.3 Indien volgens Web & Interactivity Creation alles correct is geïnstalleerd en Web & Interactivity Creation 

moet toch haar diensten verlenen wegens het niet kundig (kunnen) handelen van de klant, dan kan Web & 

Interactivity Creation daarvoor kosten in rekening brengen. 

5.4 Indien de klant schade berokkend aan de apparatuur van Web & Interactivity Creation, een ander bedrijf 

of aan andere personen dan kan Web & Interactivity Creation daarvoor ook kosten in rekening brengen. 

5.5 Web & Interactivity Creation is niet aansprakelijk voor verlies en of beschadiging van gegevens. 

 

Contractgegevens 

Aantal domeinnaam /domeinnamen:  ................... (Bij meer dan 4 deze graag opnemen ineen aparte bijlage.) 

 

........................................................................ .nl /.be /.de /.co.uk /.eu /.com /.net /.org /.nu /.tv /.mobi* 

 

........................................................................ .nl /.be /.de /.co.uk /.eu /.com /.net /.org /.nu /.tv /.mobi* 

 

........................................................................ .nl /.be /.de /.co.uk /.eu /.com /.net /.org /.nu /.tv /.mobi* 

 

........................................................................ .nl /.be /.de /.co.uk /.eu /.com /.net /.org /.nu /.tv /.mobi* 

Anders, namelijk: 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Indien een andere top-level extensie is gewenst 

wordt u verzocht eerst contact op te nemen met Web & Interactivity Creation. 

 

Klant gegevens 

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

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

Factuuradres  : ......................................................... 

Postcode, plaats  : ......................................................... 

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

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

 

Plaats   : ......................................................... 

Datum   : ......................................................... 

Uw handtekening 

 
............................................     

namens (Klant)      P.H.J. Prijs (Directeur Web & Interactivity Creation) 


