
Welkom bij Domeinbalie.nl, een van de grootste aanbieders van domeinnamen en hosting in Nederland. Bij ons staat kwaliteit, kennis en

vriendelijke dienstverlening voorop, al sinds 2002! Maak nu gratis kennis met ons!

JOUW LOUNGE | LOG UIT

 Domeinnamen

Meer dan 200 extensies! Is jouw domeinnaam nog vrij?

 

 Webhosting

Domeinbalie.nl biedt twee soorten web- hosting: persoonlijk & professioneel

Lees verder: 

                         

≥ Registreren Juridisch domeinnaamadvies

Hulp nodig?

Veelgestelde vragen

Domeinnaam overname

Juridisch domeinnaamadvies

Domeinnamen en merken

Het is aan jou!

Domeinbalie.nl informeert je graag zo

goed mogelijk. Wil je graag meer

informatie ontvangen, of op de hoogte

blijven van de laatste ontwikkelingen?

Kies een van de twee opties hieronder:

 Ik wil de brochure downloaden

 Neem contact met mij op

Wij zijn telefonisch bereikbaar!

Telefonisch bereikbaar zijn vinden wij

erg belangrijk. Je kunt vragen voor het

aanvragen van domeinnamen, maar ook

als je vragen hebt over het gebruik van

je domeinnaam of webhosting. Bel ons

op telefoonnummer 020-4118845

tussen 09.30-17.30 uur. Je kunt ons

natuurlijk ook een e-mail sturen met je

vraag of bestelling.

 

Geschillen over domeinnamen en merken of handelsnamen komen regelmatig voor.

Ook als de domeinnaam geheel te goeder trouw geregistreerd of gebruikt wordt. Ook in

zo'n situatie kan Domeinbalie je helpen. Onze juridische partner ICTRecht BV is de

expert op dit gebied. Zij kunnen je helpen bij zowel het opstellen van een reactie op een

domeinnaamclaim, als het indienen van een dergelijke claim. Deskundig, praktisch en

tegen een gunstig tarief.

Domeinnaamgeschillen

Domeinnaamgeschillen kunnen om vele redenen optreden. Twee bedrijven kunnen beiden

menen dat zij recht hebben op de naam. Merkhouders kunnen je beschuldigen van inbreuk,

ook als je gewoon de merkproducten verkoopt of alleen maar wilt aangeven wat je doet. En

ook wie de naam van een persoon of organisatie in een domeinnaam opneemt om deze

kritisch te volgen, kan juridische claims verwachten.

Maar of die claims altijd terecht is, valt nog te bezien. Domeinbalie werkt samen met

ICTRecht BV, de expert op het gebied van domeinnaamrecht. Zij zijn je graag van advies

over hoe om te gaan met dergelijke claims.

Lees de factsheet domeinnamen of de uitgebreidere informatie over domeinnamen onder de

wet.

Compleet advies

Voor €150,00 krijg je een compleet advies. Geen moeilijke juridische taal maar een

duidelijke reactie: wie heeft het meeste recht op de domeinnaam, en hoe moet je reageren op

de claim? Wil je dat ICTRecht een formele juridische brief stuurt naar de eisende partij of

juist een sommatiebrief voor je opstelt om een domeinnaam op te eisen, dan kan dat voor

slechts €200,00 meerprijs.

Indien een procedure bij de rechtbank of de domeinnaam-arbitragecommissie wordt gestart

dan kan ICTRecht je ook bijstaan. In dat geval krijg je een maatwerkofferte vooraf.

Contactgegevens

ICTRecht BV

Sarphatistraat 610-612

1018 AV Amsterdam

Tel.: 020 663 1941

Email: info@ictrecht.nl
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