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OVEREENKOMST
TUSSEN : Point be sprl, 19 Edinghenstraat 1080 Brussel, B.T.W : BE 0464.652.071 ; RC Brussel 629.728
Hierna "de registrar" genoemd,
EN :
Hierna "de klant" genoemd,
1. De registrar is erkend door vzw DNS België (hierna "DNS BE") om domeinnamen in het ".be"- domein te laten registreren en te
vernieuwen. Hij verbindt zich ertoe om voor de klant de volgende domeinnaam binnen het ".be" domein te laten registreren en/of vernieuwen
na ontvangst betaling:
1bis. De registrar is erkend door vzw Eurid (hierna "EURID.eu") om domeinnamen in het ".eu"- domein te laten registreren en te
vernieuwen. Hij verbindt zich ertoe om voor de klant de volgende domeinnaam binnen het ".eu" domein te laten registreren en/of vernieuwen
na ontvangst betaling:
2. De klant aanvaardt dat de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE van
toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS BE. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website
van
DNS BE en ter inlichting wordt een kopie hiervan als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig
aan evolutie.
2bis. De klant aanvaardt dat de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".eu"-domein beheerd door EURID.eu van
toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en EURID.eu. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website
van EURID.eu en ter inlichting wordt een kopie hiervan als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. Deze algemene voorwaarden zijn
onderhevig aan evolutie. Tenzij anders vermeld, mag Point be zijn e-mail adres als licensee e-mail inschrijven indien nodig.
3. Deze overeenkomst is van onbepaalde duur en kan worden opgezegd door elk van de partijen middels een opzeg van 1 maand.
4. De klant betaalt aan de registrar de registratie- en verlengingsvergoedingen voor de domeinnamen van 35,00 € (HTVA). De vergoedingen
kunnen in de loop van deze overeenkomst gewijzigd worden. Alle facturen van Point be zijn contant betaalbaar in België, zonder disconto of
uitdrukkelijk tegengesteld beding. Elke factuur zal beschouwd worden als aanvaard indien zij niet wordt betwist per aangetekend schrijven
binnen de acht dagen. Elk bedrag dat bij vervaldatum niet werd betaald zal, van rechtswege en zonder aanmaning, een interest van 2%
opbrengen. Daarenboven zal het bedrag van de factuur worden verhoogd met een strafbeding van 15% met een minimum van 125,00 euro.
De electronische facturen zijn beschikbaar in de website www.e-dna.be. Om een gedrukte factuurte krijgen gelieve een schriftelijke aanvraag
te richten to Point be sprl. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Point be kent zich de eigendom toe op de
onbetaalde goederen en diensten.
5. de klant verklaart en garandeert dat :
1.
2.
3.
4.
5.

alle verklaringen gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de licentie volledig en juist zijn;
het registreren van de domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden doet;
de domeinnaam niet geregistreerd wordt met een onwettig doel;
de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie
op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie;
de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen).

b) de registrar is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving,
voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de
registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van de registrar, zelfs als de registrar vooraf was
ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t. :

•
•
•
•
•

het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een licentienemer of een derde
ingevolge een fout betreffende hun identiteit;
het beëindigen van de bevoegdheid van de registrar domeinnamen te registreren in het ".be" of ”.eu” domein;
opeisen van rechten op domeinnamen door derden;
technische problemen of fouten;
handelingen of nalatigheden van DNS.be/EURID.eu m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren
in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam.
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De de klant zal de registrar vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het
gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde.
Bescherming van de privacy
De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt worden opgenomen in de bestanden van POINT BE BVBA, gelegen Endinghenstrarr 19 te
1080 Brussel. Deze gegevens worden door POINT BE bvba verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog
op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie
niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail, of per brief. Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor het
personaliseren van publiciteit op www.nescafecommunity.be. U beschikt over een inzage- en correctierecht.
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