
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!

INLOGGEN | AANMELDEN

 Domeinnamen

Meer dan 200 extensies! Is jouw domeinnaam nog vrij?

 

 Webhosting

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

Lees verder: 

                         

≥ Registreren Anonieme registratie

Domeinnamen

Registreren

Verhuizen

Gratis inbegrepen

Domeinnaamextensies

Anonieme registratie

Domeinnaam encyclopedie

Waarom registreren bij

Domeinbalie.nl?

Direct aanvragen!

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

 

De NAW gegevens van een domeinnaamhouder zijn in de meeste gevallen voor iedereen

opvraagbaar. Het kan echter zijn dat je dit liever niet hebt. Daarom kun je je

domeinnamen bij Domeinbalie.nl anoniem laten registreren.

Als je je domeinnaam anoniem bij Domeinbalie.nl registreert worden jouw gegevens niet in

de openbare WHOIS-database gepubliceerd. De gegevens van Domeinbalie.nl zullen dan

verschijnen in plaats van jouw gegevens.

Voordelen

Geen persoonlijke gegevens in de WHOIS-database

Anoniem websites opzetten voor nieuwe producten en/of diensten

Bescherm je privacy!

Kosten

De kosten voor deze aanvullende dienst bedragen €0,95 per maand (exclusief BTW). Heb je

al een domeinnaam geregistreerd en wil je alsnog gebruik maken van deze extra dienst dan

kan dit natuurlijk ook. Hiervoor wordt dan wel een eenmalige vergoeding van €2,95

(exclusief BTW) per domeinnaam in rekening gebracht, bovenop de maandelijkse kosten van

de anonieme registratie.

Voorwaarden

Anonieme registratie van domeinnamen is niet bedoeld als dekmantel voor onrechtmatig

gebruik. Natuurlijk blijf je zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik (en misbruik)

van je domeinnaam.
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