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Addendum 1 bij de Registrarovereenkomst

TUSSEN:

Organisatie

DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie

Adres

Ubicenter
Philipssite 5, bus 13
3001 Leuven
België

BTW nummer

BE 0466158640

Vertegenwoordigd door Philip Du Bois
Hierna "DNS Belgium" genoemd,

EN:
Organisatie
Adres

BTW nummer
Vertegenwoordigd door
Hierna "registrar" genoemd,
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GELET OP HET VOLGENDE:
DNS Belgium is de registratieautoriteit die domeinnamen eindigend op .be registreert en beheert;
De registrar neemt reeds deel aan het registratieproces van domeinnamen eindigend op .be en heeft
hiertoe een Registrarovereenkomst afgesloten met DNS Belgium;
DNS Belgium biedt de dienst Domain Shield aan waarop de registrar kan inschrijven middels
ondertekening van dit addendum dat aan zijn Registrarovereenkomst gehecht zal worden.
IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

1 Voorwerp
DNS Belgium biedt een dienstverlening aan onder de benaming Domain Shield. De Domain Shield
dienst heeft tot voorwerp om een geregistreerde .be domeinnaam te beschermen tegen ongewenste
wijzigingen. Domeinnamen waarvoor de Domain Shield dienst werd geactiveerd kunnen niet
geupdated, geannuleerd of overgedragen worden. Ook het aan de domeinnaam gekoppelde
houdercontact kan niet gewijzigd worden.
De dienst Domain Shield wordt via de registrar ter beschikking gesteld van geïnteresseerde
domeinnaamhouders. De registrar staat in voor de activatie en (al dan niet tijdelijke) uitschakeling van
de dienst Domain Shield voor zijn klanten.
Door de ondertekening van dit addendum geeft de registrar aan dat hij de dienst Domain Shield wenst
aan te bieden aan zijn klanten. De registrar gaat evenwel geen specifieke afnameverplichting aan
jegens DNS Belgium.

2 Vergoeding
De tarifering voor het gebruik (activatie, uitschakeling) van de dienst Domain Shield is net zoals voor
de andere diensten opgenomen onder Bijlage 1 van de Registrarovereenkomst.

3 Technische bepalingen
3.1 Technische procedures
De activatie en uitschakeling van de dienst Domain Shield verloopt automatisch via het technisch
platform van DNS Belgium. De registrar verbindt zich ertoe de technische procedures uitgewerkt door
DNS Belgium te volgen. DNS Belgium zal een technisch overzicht van de diverse procedures en
transacties met betrekking tot Domain Shield beschikbaar maken voor de registrars.
De bepalingen van artikel 5.1 van de Registrarovereenkomst blijven onverkort van kracht en gelden
ook voor het gebruik van de dienst Domain Shield.
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3.2. Andere bepalingen
Voor zover ze van toepassing zijn op de dienst Domain Shield blijven alle andere - technische en niettechnische - bepalingen van de Registrarovereenkomst onverkort van kracht.

4 Vertegenwoordiging van de domeinnaamhouder
De registrar verbindt zich ertoe de dienst Domain Shield enkel te activeren op verzoek van de
domeinnaamhouder. De registrar zal in geen geval deze functie als default instellen voor alle
domeinnamen die hij beheert.
De registrar voert stipt de instructies uit van de domeinnaamhouder met betrekking tot activatie en (al
dan niet tijdelijke) uitschakeling van de dienst Domain Shield.

5 Duur
Dit addendum treedt in werking op het ogenblik waarop DNS Belgium de door de registrar
ondertekende versie ontvangt.
Dit addendum zal geldig blijven zolang de Registrarovereenkomst waar het aan gehecht wordt van
kracht blijft voor de ondertekenende registrar of tot op het ogenblik waarop DNS Belgium zou
beslissen om de dienst Domain Shield niet langer aan te bieden.

6 Varia
6.1 Wijzigingen
Wijzigingen aan dit addendum kunnen enkel gebeuren met wederzijds schriftelijk akkoord van beide
partijen.
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6.2 Handtekeningbevoegdheid
Ondergetekende garandeert uitdrukkelijk te beschikken over de vereiste handtekeningbevoegdheid
om zijn bedrijf of organisatie rechtsgeldig te verbinden middels deze overeenkomst.
DNS Belgium zal er in elk geval op kunnen vertrouwen dat de loutere ondertekening van dit
addendum de volledige instemming met dit document inhoudt van de registrar.

Voor DNS Belgium

Voor de registrar

Philip Du Bois

(naam + hoedanigheid)

General Manager

