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Wijzigingsformulier gemachtigde(n) .nl Control  

AanvragerI

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  

bevoegd te handelen en handelend namens,

Domeinnaamhouder

(bedrijfs)naamIII  

adres (geen postbus) 

postcode, plaats, land 

De aanvrager trekt de machtiging in van onderstaande pers(o)on/(en) voor het accorderen van 
de mutatiesIV op alle huidige en toekomstige .nl Control-domeinnamen van bovengenoemde 
houder.

Gemachtigde 1

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  

Gemachtigde 2 

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  

De aanvrager machtigt onderstaande pers(o)on/(en) voor het accorderen van de mutatiesIV op 
huidige en toekomstige .nl Control-domeinnamen van bovengenoemde houder.

Gemachtigde 1

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  

Gemachtigde 2V 

voorletters en achternaam 

e-mailadresII 

telefoonnummer    mobiel  
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ondertekeningsdatum 

handtekening aanvrager    

 

Dit formulier dient, indien van toepassing, voorzien te worden van de volgende bijlagen:

- Identiteitsbewijs van degene(n) die gemachtigd word(t)/(en) voor mutaties

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de persoon die de .nl Control-dienst is aange-
gaan, dan dient dit formulier voorzien te worden van de volgende bijlagen:
-  Uittreksel KvK (of een equivalent hiervan indien houder niet is ingeschreven bij KvK) niet 

ouder dan 1 maand, waaruit de bevoegdheid van de aanvrager blijkt
- Geldig kopie identiteitsbewijs van de aanvrager

Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid dat de aanvrager iemand is die een volmacht 
heeft namens een, conform het uittreksel, bevoegd persoon:
- De volmacht

Dit formulier graag opsturen naar uw registrar, die de aanvraag voor wijziging van de 
gemachtigde(n) voor het accorderen van mutaties op een .nl Control-domeinnaam  
vervolgens bij SIDN indient.

I      De aanvrager kan de houder zelf zijn als dit een natuurlijk persoon is. Tevens kan de aanvrager iemand zijn die 
bevoegd is conform het bijgeleverde uittreksel. Tenslotte kan de aanvrager iemand zijn die een volmacht heeft 
namens een conform het uittreksel bevoegd persoon.

II Dit dient een persoonlijk e-mailadres te zijn (gebruik dus geen info@adres.nl).
III   Deze gegevens dienen overeen te komen met de Whois.
IV    Dit betreft mutaties op de afzonderlijke domeinna(a)m(en) van één houder. Mutaties die naast de .nl Control-

domeinnaam meerdere domeinnamen van verschillende houders raken, worden wel zonder nadere  
accordering doorgevoerd. Welke mutaties dit betreft is beschreven in de .nl Control-procedure die  
gepubliceerd is op www.sidn.nl.

V     Er kan indien wenselijk een tweede gemachtigde worden opgegeven als back-up. Als één van beide  
gemachtigde akkoord geeft op een mutatie, wordt deze doorgevoerd.
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