Aanvraag Domain Guard
Aanvrager1
Voornaam en naam
E-mailadres 2
Telefoonnummer
Bevoegd te handelen namens,
Domeinnaamhouder 3
(Bedrijfs) naam
Adres
Postcode, plaats
Land
Verklaart hierbij Domain Guard te willen activeren voor de domeinnamen in bijlage en verklaart uitdrukkelijk
kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden (versie 5.2 of hoger) en deze te aanvaarden
(beschikbaar op http://dnsbelgium.be/nl/documenten/algemene-voorwaarden-voor-be-domeinnaamhouders).
Aantal domeinnamen in bijlage
De aanvrager machtigt onderstaande persoon (personen) om tijdelijk wijzigingen toe te laten aan alle .bedomeinnamen in bijlage waarop Domain Guard van toepassing is.
Gemachtigde 1
Voornaam en naam
E-mailadres2
Telefoonnummer5
Gemachtigde 2 4
Voornaam en naam
E-mailadres2
Telefoonnummer5

1

De aanvrager kan zijn: de houder zelf als die een natuurlijk persoon is, iemand die bevoegd is volgens geleverd bewijs, ieman d die een volmacht
heeft namens een bevoegd persoon (volgens geleverd bewijs).
2
Dit moet een persoonlijk e-mailadres zijn (dus geen info@something.be adres)
3
Deze gegevens moeten overeenkomen met de WHOIS-gegevens.
4
Het is aan te raden een tweede gemachtigde op te geven als back-up. De toestemming van één van de gemachtigden is voldoende om een
wijziging door te voeren.
5
Bij elke aanvraag tot wijziging zal de gemachtigde enkel op het vermelde telefoonnummer gecontacteerd worden. Iedere wijziging aan de
contactgegevens van de gemachtigde moet gebeuren via het “Wijzigingsformulier gemachtigde”.

Gemachtigde 3
Voornaam en naam
E-mailadres2
Telefoonnummer5
Datum van ondertekening

Handtekening aanvrager

Dit formulier moet voorzien worden van de volgende bijlage:
Indien de houder een natuurlijk persoon is:
-

Kopie geldig identiteitsbewijs

Indien de houder geen natuurlijk persoon is:
-

Statuten, inschrijving handelsregister, of ander bewijs waaruit de bevoegdheid van de aanvrager blijkt

Indien houder en aanvrager verschillend zijn:
- Kopie identiteitsbewijs van de aanvrager

Bezorg dit formulier aan uw registrar die de aanvraag vervolgens bij DNS Belgium indient.

Bijlage bij aanvraag voor Domain Guard
Domeinnaam 1
Domeinnaam 2
Domeinnaam 3
Domeinnaam 4
Domeinnaam 5
Domeinnaam 6
Domeinnaam 7
Domeinnaam 8
Domeinnaam 9
Domeinnaam 10
Domeinnaam 11
Domeinnaam 12
Domeinnaam 13
Domeinnaam 14
Domeinnaam 15
Domeinnaam 16
Domeinnaam 17
Domeinnaam 18
Domeinnaam 19
Domeinnaam 20
Domeinnaam 21
Domeinnaam 22
Domeinnaam 23
Domeinnaam 24
Domeinnaam 25
Domeinnaam 26
Domeinnaam 27
Domeinnaam 28
Domeinnaam 29
Domeinnaam 30

Datum
Naam domeinnaamhouder
Handtekening aanvrager,
namens domeinnaamhouder
Naam aanvrager

