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Registratie overeenkomst domeinnaam
Bovenop deze overeenkomst zijn steeds de algemene voorwaarden van Simplyweb van toepassing.

Artikel 1
De hierna genoemde “klant”, “huurder” of “hij”: is iedere private of professionele persoon die een domeinnaam huurt van Simplyweb, evenals
iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt. Benevens de bijzondere huurvoorwaarden, vermeld op de voorzijde van de
factuur of van de offerte en schriftelijk (op papier of e-mail) bevestigd voor akkoord door de klant, zijn enkel deze huurvoorwaarden als “registratie
overeenkomst” van toepassing dewelke ook raadpleegbaar is via het registratieformulier. Iedere registratie overeenkomst van een domeinnaam
gesloten tussen “Simplyweb”, waarvan de zetel gevestigd is te 3473 Waanrode, Ingeveld 8, België, BTW BE 0809.289.509 (hierna “Simplyweb”,
“wij” of “ons”) en de klant wordt beheerst door onderhavige huurvoorwaarden. Door het plaatsen van een registratie voor het huren van een
domeinnaam verklaart de klant steeds van de meest recente versie kennis te hebben genomen en ermee akkoord te zijn.

Artikel 2
De inhoud die zichtbaar wordt bij het bezoeken van de domeinnaam dient relevant of te verantwoorden zijn met het trefwoord van de domeinnaam.

Artikel 3
Op geen enkel moment mag de domeinnaam verwijzen naar aanstootgevende informatie of beelden. Dus geen extreme uitlatingen, porno, geweld,
en dergelijke. Ook het schenden van auteursrechten (audio, video, …) is niet toegestaan en strafbaar. De huurder draagt op elk ogenblik de volledige
aansprakelijkheid in verband met de inhoud of de verwijzingen met betrekking tot de domeinnaam gedurende de hele huurperiode.

Artikel 4
De huurder is niet bevoegd voor het doorverkopen van de domeinnaam wat verboden is en met gerechtelijke stappen zal worden bestraft.
Het onderverhuren van de domeinnaam is niet toegestaan, tenzij expliciet met voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simplyweb.

Artikel 5
De door Simplyweb verhuurde domeinnamen en geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een minimumperiode van één jaar. Deze
periode wordt automatisch verlengd met een periode van één jaar bij het verstrijken ervan, behalve bij schriftelijke opzegging. De klant is gehouden
om minstens één maand voor de eerstkomende afloopdatum de opzegging schriftelijk aan ons te melden.

Artikel 6
De tarieven vermeld bij het online registratieformulier zijn exclusief BTW en steeds bindend voor de periode dat de looptijd geldt, met name één jaar.
Het verhogen van de tarieven is nooit een doel op zich. Simplyweb doet er alles aan om prijsstijgingen te voorkomen en zolang mogelijk uit te stellen
in het voordeel van de huurder. Simplyweb behoudt zich echter wel het recht om het tarief bij aanvang van een nieuwe looptijd –op realistische wijze–
te mogen verhogen indien deze niet meer marktconform zou zijn na een lange periode van gelijkaardige tarifering, op grond van indexatie, of indien
daar reden voor is doorwege stijgende kosten van buitenaf zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, prijsstijgingen door derden in verband met het
DNS beheer, hosting, of bijkomende opgelegde belastingen, taksen of verplichtingen door overheden, registars of providers.

Artikel 7
De huur van de domeinnaam gaat pas van start vanaf de datum dat het volledige bedrag van het eerste jaar op onze bankrekening zichtbaar is. Het
is pas vanaf dat moment dat de huurder gebruik kan beginnen maken van de domeinnaam en aanverwante dienstverlening.

Artikel 8
Wanneer Simplyweb ongebruikelijke instellingen op DNS- of serverniveau dient door te voeren in opdracht van de klant vallen deze ook ter volledige
verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer hieraan extra kosten verbonden zijn zal de klant hiervan worden ingelicht en zullen deze kosten vervolgens
ook aan de klant worden doorgerekend. Simplyweb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (terug) betalen van kosten of boetes ten
laste van de klant, of voor schade die hierdoor ontstaan is bij de klant of een derde partij.

Artikel 9
De verhuurde domeinnaam blijft te allen tijde strikt eigendom van Simplyweb en kan niet door een andere provider, registar, hostingbedrijf of ander
bedrijf of persoon worden overgenomen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Simplyweb. Doch – behalve als Simplyweb hiertoe
juridisch gedwongen wordt, door bijvoorbeeld wettelijke overtredingen van de huurder – kan de domeinnaam natuurlijk niet zomaar door Simplyweb
op elk moment en om eender welke reden terug worden opgeëist. Zolang de verhuurder gebruik wil blijven maken van de domeinnaam en alle
facturen volledig zijn betaald, en de huurder de afspraken opgenomen in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden niet overtreedt, behoudt
de huurder ook het recht de domeinnaam te kunnen blijven gebruiken zolang hij dat wenst en blijft hij dus als eerste persoon de gerechtigde in het
gebruik ervan. De domeinnaam kan enkel in uitzonderlijk geval weer worden opgeëist bij het overtreden van cruciale afspraken of wetgeving(en) of
als er geen gebruik meer wordt gemaakt van de domeinnaam en Simplyweb hierdoor opportuniteiten verliest, maar dan nooit zonder een voorafgaand
overleg met de huurder en pas na het einde van de looptijd die op dat moment geldt.

Artikel 10
Simplyweb behoudt het recht om de domeinnaam te verkopen. De huurder zal bij verkoop uiteraard het absolute eerste voorrecht genieten.
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