
Modeldocument voor bulkoverdrachten tussen .be-registrars 
 
Dit model kan gebruikt worden door .be-registrars die een overname of gedeeltelijke overname van hun 
portefeuille van .be-registraties wensen te initiëren. Dit is slechts een modelformulier dat als voorbeeld dient 
en Registrars kunnen beslissen om variaties ervan te gebruiken of om hun eigen overeenkomst op te stellen. 
 
Voeg logo's van de betrokken Registrars toe (of gebruik briefhoofd van de initiatiefnemende Registrar), 
onderteken en dateer het document alvorens het aan ons terug te zenden.  
 
Deze verklaring samen met alle andere vereiste documenten voor de bulk transfer kunnen in .pdf formaat 
verstuurd worden naar support@dnsbelgium.be.   
 
 
 
Beste DNS Belgium, 
 
Dit is een gezamenlijke verklaring dat gelieve hier in te voegen de bedrijfsnaam en adres van de oude registrar, 
met DNS Belgium registrar ID xxxxxxx, een deel of het geheel van zijn domein portfolio zal transfereren naar 
bedrijfsnaam en adres van de nieuwe registrar, met DNS België registrar ID xxxxxxx. 
 
Een elektronische kopie van de lijst van de over te dragen domeinnamen, in .pdf formaat (namen rij per rij en 
zonder de .be extensie) en in .xlsx formaat, is bij deze aanvraag gevoegd.  
 
Wij verklaren dat de domeinnaamhouders van de betrokken domeinnamen naar behoren in kennis zijn gesteld 
van de overdracht en van de mogelijkheid om zelf een overdracht te initiëren als zij hun domeinna(a)m(en) 
niet wensen te migreren.  
 
De alias van het technisch contact dat hoort bij de naam van de nieuwe registraronderneming die zal worden 
gebruikt, is 
 

• Technisch contact: cxxxxxxxxx 
 
De nameservers zullen gekopieerd worden tijdens de transfer.  
 
De transferkosten zullen verrekend worden aan de naam van het registrar bedrijf (xxxxxxxx). 
 
Wij wensen de "bulk transfer" te laten uitvoeren door DNS Belgium op de door u gewenste datum. Wij 
begrijpen dat DNS Belgium zal trachten aan dit verzoek te voldoen, maar dat de uitvoering afhankelijk is van de 
beschikbare personele middelen en technische waarborgen (omvang portfolio, roll back opties)  
 
Ondertekend en akkoord op datum invoegen 
 
Naam oude registrar        Naam nieuwe registrar  
 
 
 
 
 
Handtekening (officiële contactpersoon)   Handtekening (officiële contactpersoon) 
Stempel (facultatief)        Stempel (facultatief) 


