
Formulier voor wijziging domeinnaamhouder meerdere 
.nl-domeinnamen v1.

Ondergetekende,
naam 

    

Bevoegd te handelen en handelend namens:

Domeinnaamhouder

(bedrijfs)naam¹   

adres (geen postbus)   

postcode, plaats en land   

houder van de
domeinnamen:  zie bijlage 

aantal domeinnamen 
in bijlage    

verklaart hierbij de houder van genoemde .nl-domeinnamen te willen wijzigen in onderstaande houder:

(bedrijfs)naam¹   

adres (geen postbus)   

Postcode, plaats en land   

De nieuwe houder verklaart dat per domeinnaam tussen de nieuwe houder en SIDN een overeenkomst conform 
het “Registratiecontract .nl-domeinnaam” tot stand is gekomen (zie www.sidn.nl).

Datum         

Handtekening namens huidige houder

   
    

Namens nieuwe houder (bevoegd te handelen en handelend namens domeinnaamhouder)
Naam/handtekening

   
Ingeval de nieuwe houder de .nl-domeinnamen bij een andere deelnemer dan de deelnemer
van de huidige houder onderbrengt, dient bij de nieuwe deelnemer ook een “Formulier voor verhuizing meerdere 
.nl-)domeinnamen naar een andere deelnemer” te worden ingediend.  De huidige domeinnaamhouder 
dient de huidige deelnemer  op de hoogte te stellen van deze verhuizingen en ook op de door de huidige deelnemer 
voorgeschreven wijze op te zeggen.

Dit formulier graag opsturen naar uw deelnemer (provider), die de aanvragen tot  
wijziging domeinnamhouder vervolgens bij SIDN zal indienen.

¹Indien de domeinnaamhouder een bedrijf is, dient de volledige bedrijfsnaam, zoals vermeld in het KvK register, 
vermeld te worden. Is het een natuurlijk persoon,  vul dan voorletters en familienaam in.



Bijlage Formulier wijziging domeinnaamhouder meerdere 
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Datum   

Naam huidige 
domeinnaamhouder 

Handtekening namens huidige domeinnaamhouder

   

Naam nieuwe 
domeinnaamhouder 

Handtekening namens nieuwe domeinnaamhouder
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