
Verhuizen / escalatie nl domeinnaam

Internet Service Europe Ltd.
Rucphensebaan 30

Roosendaal, Noord Brabant
Netherlands

4706PJ
Phone: +31.(0)165318788

Fax: +31.(0)165317438
www.i-s-e.nl

Datum:

Naam:

Adres:

Woonplaats

Postcode:

Domeinnaam

Telefoon:

Mobiel:

Omschrijving:

Onderstaande formulier kunt u gebruiken indien u van uw huidige provider de token om een NL naam tee verhuizen niet krijgt. 
  
Zet bij omschrijving de stappen die u ondernomen heeft zoals mails gezonden , fax verzonden etc. Print deze dan uit en fax of stuur 
deze naar ons toe met een legetimatie die overeenkomt met de whois (eigenaar) gegevens, bij bedrijf met een kvk. Wij zullen 
dan eenprocedure opstarten bij de SIDN om de naam alsnog te verhuizen.

Alleen correct en compleet ingevulde formulieren met de gevraagde bijlages  kunnen door ons verwerkt worden.  
Weet u niet exact op welke naam of adres de naam geregistreerd is stuur dan een email aan accountbeheer en wij  
voorzien u van deze gegevens zodat u zeker weet dat deze ook op uw naam staat.

Handtekening eigenaar
 

Datum:                                
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Onderstaande formulier kunt u gebruiken indien u van uw huidige provider de token om een NL naam tee verhuizen niet krijgt.
 
Zet bij omschrijving de stappen die u ondernomen heeft zoals mails gezonden , fax verzonden etc. Print deze dan uit en fax of stuur deze naar ons toe met een legetimatie die overeenkomt met de whois (eigenaar) gegevens, bij bedrijf met een kvk. Wij zullen dan eenprocedure opstarten bij de SIDN om de naam alsnog te verhuizen.
Alleen correct en compleet ingevulde formulieren met de gevraagde bijlages  kunnen door ons verwerkt worden.  Weet u niet exact op welke naam of adres de naam geregistreerd is stuur dan een email aan accountbeheer en wij  voorzien u van deze gegevens zodat u zeker weet dat deze ook op uw naam staat.
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