
Starhost
Duiker 70
1613 AH  Grootebroek

Telefoon:
Fax:
Mobiel:

info@starhost.nl
http://www.starhost.nl/

0228-524472
0228-524468
06-44056195

Aanvraagformulier intro-pakket + domeinnaam:

Pakket specificaties:

· 15 Mb diskruimte
· 2 pop/ftp accounts
· Server in Nederland
· Iedere 24 uur een backup
· Eigen Control Panel
· Gedetailleerde statistieken
· Eigen cgi-bin
· Eigen 404 documenten
· SSI
· PHP

· 750 MB aan dataverkeer p/m
· 1 MySQL database
· 2 autoresponders
· 2 subdomeinen
· Onbeperkt aantal email forwards
· Onbeperkt aantal email alliasen
· Wachtwoord beschermde pagina's
· 24/7 monitoring van uw server
· Diverse standaard scripts
· Gratis helpdesk via email

Kosten: € 4.95 per maand en eenmalig € 5.00. Betaling dient vooraf per jaar te worden
voldaan.

Administratieve gegevens:
Deze gegevens zullen door ons worden gebruikt om u onze informatie te zenden.

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon: Dhr. V.J.C. van Dalen

Adres: Clara Wichmannstraat 54
Postcode: 2984 XG Plaats: Ridderkerk
Telefoon: 0180-433407 Fax:

Contact email: vincent_van_dalen@hotmail.com

K.v.K. 37093085        Girorekening: 4221067       BTW nr. NL 1434.59.521.B01  Offerte id. 1061228591 
 Met het voldoen van het factuurbedrag gaat de client akkoord met de Algemene Voorwaarden (http://av.starhost.nl/).
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Domeinnaam gegevens:
De door u gekozen domeinnaam snesweb.nl is nog vrij, wij zullen deze voor u registreren met
de door uw opgegeven informatie.

Opmerkingen:
250 MB extra dataverkeer, in overleg met de heer Elsten.

Deze offerte (nr: 1061228591) is geldig tot 08 september 2003.

Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden van Starhost te hebben gelezen en in
zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden
toegestuurd en zijn te vinden op Internet op http://av.starhost.nl/. Ondergetekende stemt er
mee in dat deze opdrachtbevestiging geldt als overeenkomst als bedoeld in de Algemene
Voorwaarden. Fax alle formulieren correct ingevuld naar: 0228-524468 of stuur ze op naar: 

Starhost
T.a.v. Verkoop
Duiker 70
1613 AH Grootebroek

PS. Vergeet niet om een copy van uw identiteitsbewijs mee te sturen

Datum:

Naam opdrachtgever: Handtekening opdrachtgever:

K.v.K. 37093085        Girorekening: 4221067       BTW nr. NL 1434.59.521.B01  Offerte id. 1061228591
 Met het voldoen van het factuurbedrag gaat de client akkoord met de Algemene Voorwaarden (http://av.starhost.nl/).



Registratiecontract .nl-domeinnaam

Aangevraagde domeinnaam: snesweb.nl

Partij I, Domeinnaamaanvrager:

naam: Dhr. V.J.C. van Dalen
adres (geen postbus) :1 Clara Wichmannstraat 54
postcode, plaats en land: 2984 XG Ridderkerk NL
adres in Nederland (geen postbus) :2 Clara Wichmannstraat 54

administratieve contact, naam: Dhr. V.J.C. van Dalen
telefoonnummer :3 +31 0180-433407 e-mail:  vincent_van_dalen@hotmail.com
administratieve contact, naam: N.P.G. Elsten
telefoonnummer :4 +31 (0)228 524472 e-mail:  technische@starhost.nl

Partij II, "SIDN" Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam

Partijen zijn het volgende overeengekomen:
1. Op dit Registratiecontract zijn de definities zoals neergelegd in artikel 1 van het “Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen” van toepassing.
2. Dit Registratiecontract wordt tussen partijen aangegaan met betrekking tot de aangevraagde domeinnaam.
3. Domeinaanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het “Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen” en dit te aanvaarden.
4 Domeinnaamaanvrager staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens in dit Registratiecontract juist zijn vermeld en volledig zijn en staat er

voorts voor in dat hij er zorg voor zal dragen gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde Domeinnaam wijzigingen in deze
gegevens onverwijld via zijn Deelnemer aan SIDN zal doorgeven.

5.1 Domeinnaamaanvrager staat ervoor in gerechtigd te zijn de aangevraagde Domeinnaam te gebruiken.
5.2 Domeinnaamaanvrager verklaart dat naar zijn beste weten hij door de registratie en (eventueel later) gebruik van de aangevraagde Domeinnaam

geen inbreuk maakt op rechten van derden.
6. Domeinnaamaanvrager zal SIDN steeds onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de registratie en/of het gebruik van

de aangevraagde Domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.
7. Domeinnaamaanvrager aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde Domeinnaam.
8. Domeinnaamaanvrager verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen, indien een derde

een geschil over de aangevraagde Domeinnaam aan het Scheidsgerecht Domeinnamen voorlegt.
9. Domeinnaamaanvrager verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van een Nederlandse rechter, indien een derde een

gerechtelijke procedure aanhangig maakt met betrekking tot een geschil over de aangevraagde Domeinnaam.
10. Domeinnaamaanvrager vrijwaart SIDN, de bestuursleden van SIDN, het personeel van SIDN en alle Deelnemers terzake van, en zal hen schadeloos

stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeit uit een aanspraak van een derde dat de registratie en/of het gebruik van de
aangevraagde Domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.

11. Indien de aangevraagde Domeinnaam overeenkomstig de voorgeschreven wijze in het Reglement voor Registratie van .nl-domeinnamen is
aangevraagd, zal SIDN deze in het Register opnemen en opgenomen houden. Nadat de Domeinnaam is opgenomen in het Register, zal SIDN deze
opnemen in de .nl-zonefile.

12. Degene die namens domeinnaamaanvrager dit Registratiecontract ondertekent verklaart dat de hij bevoegd is namens de Domeinnaamaanvrager de
aangevraagde Domeinnaam aan te vragen.

13. Domeinnaamaanvrager verklaart dat het door hem opgegeven Administratieve Contact hem vertegenwoordigt. Tevens verklaart hij dat mededelingen
gedaan aan het Administratieve Contact via het Admin-C e-mailadres worden geacht hem te hebben bereikt.

14. In dit document aangebrachte wijzigingen zijn slechts van kracht als deze door beide partijen expliciet zijn aanvaard.
15. Dit contract eindigt in het Reglement voor registratie beschreven gevallen.

Domeinnaamaanvrager Namens SIDN

handtekening handtekening Bart Boswinkel, directeur SIDN

Datum 18-08-2003

De gegevens die de domeinnaamaanvrager verstrekt op grond van dit Registratiecontract worden opgenomen in het Domeinnamen- en

Persoonsdomeinnamenregister (het Register). Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is deze verwerking gemeld bij het College

bescherming persoonsgegevens onder nummer M1051464. Informatie over deze verwerking, en de overige SIDN privacyregelingen is

opgenomen op de SIDN homepage onder SIDN en Privacy.

1 Straat, huisnummer en eventuele toevoegingen
2 Verplicht ingevolge artikel 3 van het Reglement voor Registratie voor niet in Nederland gevestigden of woonachtigen
3 Inclusief landnummer
4 Inclusief landnummer


