Domeinnaamverkoopcontract
De partijen,
1. Verkoper BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna:
Verkoper)

en
2. Koper NV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87654321 (hierna: Koper),
overwegende, dat

Koper houder wenst te worden van de Domeinnaam,

LD

Verkoper houder is van de internet-domeinnaam www.domeinnaam.voorbeeld (“de Domeinnaam”),
Verkoper bereid is hiertoe over te gaan in ruil voor een vergoeding, een en ander op nader overeen te
komen wijze,

zijn het volgende overeengekomen.

EE

de partijen hun afspraken hieromtrent schriftelijk wensen vast te leggen,

Artikel 1. Overdracht van de Domeinnaam

1.1. Partijen zullen elk alle benodigde (rechts- en feitelijke) handelingen verrichten om Koper als
domeinnaamhouder van de Domeinnaam in het elektronisch domeinnamenregister voor de Domeinnaam
(hierna “de Registry”) te laten registreren.

RB

1.2. In het bijzonder zal Verkoper ten behoeve van voorgaande alle eventueel door de Registry geëiste
tokens beschikbaar stellen om een wijziging van domeinnaamhouderschap mogelijk te maken, alle door de
Registry vereiste formulieren invullen en alle informatie verstrekken die Koper redelijkerwijs nodig heeft om

O

O

de registratie bedoeld in het vorige lid te effectueren.

V

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

2.3. Voor alle verschuldigde bedragen zal Verkoper een factuur uitbrengen. Verkoper is gerechtigd
elektronisch te factureren. Het niet of niet op tijd ontvangen van een factuur ontslaat Koper niet van zijn
betalingsverplichting binnen de gestelde termijn.
2.4. Indien Koper niet tijdig betaalt, is Koper per direct en zonder ingebrekestelling in verzuim en mag
Verkoper de wettelijke rente vorderen vanaf de dag dat de betalingsperiode eindigde
Artikel 3. Garantiebepalingen
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3.1. Koper garandeert dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan.
3.2. Verkoper garandeert het volgende:

3.3. Indien een hierboven gegeven garantie door de Verkoper wordt geschonden, kan de Koper zijn
hierdoor geleden schade vergoed krijgen

LD

Artikel 4. Overige bepalingen
4.1. Partijen gaan er bij ondertekening van deze overeenkomst vanuit dat domeinnamen

vermogensrechtelijk niet gekwalificeerd kunnen worden als een absoluut recht. Voor zover domeinnamen
thans, dan wel op enige moment in de toekomst, wel als zodanig gekwalificeerd worden, dan dient de
hierboven beschreven transactie te worden aangemerkt als koop zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
afspraken omtrent de Domeinnaam.

EE

4.2. Met het sluiten van deze overeenkomst vervallen eerdere mondelinge en schriftelijke toezeggingen en
4.3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke betrekking hebben
op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd

Was getekend:

Verkoper BV

RB

aan de bevoegde rechter voor de woonplaats van verkoper.

Koper NV

Handtekening: _____________

Datum: ___________________

Datum: ___________________

Plaats: ___________________

Plaats: ___________________
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Handtekening: _____________
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