
Opzeggen domeinnaam en of webhosting

Naam

Domeinnaam ivm verhuizen.

Domeinnaam opheffen bij registrar per verval datum.

Opheffen webhosting pakket.

Adres

Postcode

E-mail adres

Domeinnaam

Woonplaats

Informatie betreffende opzeggen: 
Opzeggingen conform de voorwaarden, uitsluitend schriftelijk aangetekend of per fax +31(0)165 317438 minimaal 2 
maanden voor de afloopdatum door de  daadwerkelijke eigenaar/houder, indien hieraan niet is voldaan blijft u 
volledig aansprakelijk voor de reeds verschenen cq nog te verschijnen facturen. 
 
Voor Reseller Pakketten (RP), Virtual Private (VPS) en Dedicated Private Server gelden de voorwaarden zoals vermeld in 
de opgemaakte overeenkomst. 
 
Het simpelweg verhuizen van de domeinnaam zonder het in achtnemen van de voorwaarden van opzegging zal u 
niet ontslaan van uw betalingsverplichtingen. 
 
Het advies om het aangetekend te verzenden wordt gedaan vanuit het oogpunt dat u dan een bewijs van verzending 
heeft, indien u op een andere wijze de opzegging aan ons doet toekomen is dit voor eigen risico. 
 
Indien een opzegging ons heeft bereikt ontvangt u ten alle tijden een bevestiging van onze administratie. 
Na deze bevestiging kunt u voor een eventuele verhuizing de epp / autorisatie code / TOKEN opvragen. 

Handtekening

Datum

Naam 

Ik ben mij ervan bewust dat als ik de domeinnaam niet tijdig verhuis deze door de registrar gedelete wordt en ik dan zelf 
verantwoordelijk ben voor de kosten van heractiveren. 

Alleen compleet door de eigenaar ingevulde formulieren zullen verwerkt en gezien worden als opzegging. Niet compleet of 
niet door eigenaar ingevulde formulieren zullen niet als opzegging verwerkt worden .  
Dit formulier is conform waarheid door de eigenaar van de domeinnaam ingevuld. Tevens is een legitimatie van de 
ondertekenaar of legitimatie van gerechtigde ondertekenaar namens een bedrijf  verplicht mee te sturen of te faxen.

Klant nummer

Internet Service Europe BV.
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