
Contact

T 026 352 55 00

support@sidn.nl

www.sidn.nl

Bezoekadres

Meander 501

6825 MD Arnhem

Postadres

Postbus 5022

6802 EA Arnhem

Ik wil .nl Control voor de ingevulde domeinnamen. Ik ga akkoord met de 

algemene voorwaarden voor domeinnaamhouders inzake .nl Control. 

Hier hoort ook de .nl Control-procedure bij.

De domeinnamen               Glue record-bescherming*

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

.nl		 n ja n nee

Wil je meer dan 10 domeinnamen inschrijven? Bel ons dan op: 026 352 55 55.

1 Aanvrager 1

Voorletters en achternaam

Aanhef         n mevrouw   n meneer

Mailadres
Geen algemeen adres
Telefoon

Mobiel

2 Domeinnaamhouder

      Ik doe de aanvraag namens:

Naam volgens de Whois

Adres

Postcode en plaats

Land

*Let op! Wil je glue 

record-bescherming 

toevoegen? Dan kun je 

alleen de glue records 

(ip-adres) beschermen 

van de inzone-nameserver 

(bijvoorbeeld ns1.sidn.

nl voor de domeinnaam 

sidn.nl). De domeinnaam 

moet dus voorkomen in de 

gekoppelde nameserver(s). 

Heb je hier vragen over? 

Neem dan contact op met 

onze supportafdeling via 

support@sidn.nl.

1

Je kunt .nl Control 

aanvragen als je de 

domeinnaamhouder bent. 

Of als je bevoegd bent 

namens de domeinnaam-

houder, bijvoorbeeld 

volgens de KvK. 

Of als je van zo’n bevoegde

toestemming hebt om 

.nl Control aan te vragen 

(volmacht). 

Inschrijving .nl Control
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http://sidn.nl/whois


3 Gemachtigde(n)

       Ik machtig de persoon of personen hieronder om akkoord te geven voor 

veranderingen op alle .nl Control-domeinnamen die ik heb opgegeven. Als ik 

hieronder niets invul, ben ik zelf de enige die akkoord geeft.
1e gemachtigde

Voorletters en achternaam

Persoonlijk mailadres
Geen algemeen adres
Telefoon

Mobiel 

2e gemachtigde2

Voorletters en achternaam

Persoonlijk mailadres
Geen algemeen adres
Telefoon

Mobiel

4 Ondertekening

      Ik heb dit formulier juist en volledig ingevuld.

Datum

Plaats

Naam

Handtekening

Voeg toe als bijlage  - Van jezelf en gemachtigden:

       Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of een recent 

uittreksel van het bevolkingsregister (maximaal een half jaar oud). 

      Eventueel een volmacht waarin je de aanvrager toestemming geeft.

      - Van je organisatie:

       Een recent uittreksel uit het Handelsregister, het Stichtingenregister of het 

Verenigingsregister (maximaal een half jaar oud). 

      Of een vergelijkbaar document.

      Stuur het formulier naar je registrar.
      Hij stuurt het door naar ons.

2

De 2e gemachtigde kan

akkoord geven in plaats 

van de aanvrager of de 

1e gemachtigde.
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