
De Customer Lounge is het gratis online controlepaneel van Domeinbalie.nl, waar je gemakkelijk en snel je klantprofiel beheert, producten en

diensten aanvraagt en nog veel meer. Meld je gratis aan bij Domeinbalie.nl!

INLOGGEN | AANMELDEN

 Domeinnamen

Meer dan 150 extensies! Check meteen of je domein nog vrij is!

 

 Webhosting

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

Meer over: 

                              

Navigatie & service Domeinbalie.nl Veelgestelde Vragen

Jouw Customer Lounge

Meld je direct gratis aan!

Veelgestelde vragen

Domeinnaam nog vrij?

 

Wat zijn de voorwaarden van een anonieme domeinregistratie bij Domeinbalie.nl?

Zoals je weet kan je bij Domeinbalie.nl anoniem een domeinnaam aanvragen! Je kan bij

je aanvraag opgeven dat je wenst dat je adresgegevens niet worden gepubliceerd in de

WHOIS-database. De adresgegevens van Domeinbalie.nl zullen dan verschijnen in

plaats van jouw gegevens.

De kosten voor deze aanvullende dienst bedragen €0,95 p/m. Heb je echter 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 per

domeinnaam in rekening gebracht, bovenop de standaard tarieven van deze extra dienst.

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

je domeinnaam. Je vrijwaart Domeinbalie.nl dan ook voor iedere vorm van

aansprakelijkheid en kosten. Domeinbalie.nl zal altijd meewerken aan verzoeken tot het

verstrekken van gegevens van Politie en Justitie, de rechterlijke macht en/of advocaten.

Verzoeken voor het verstrekken van contactgegevens, worden door ons getoetst aan onze

Notice- and Takedownprocedure. Domeinbalie.nl zal alleen mededelingen doen over de

identiteit als bijzondere omstandigheden hierom vragen. Daar is in ieder geval sprake

van indien hiertoe een gerechtelijk bevel is afgegeven en/of er een (dreigende)

gerechtelijke procedure tegen Domeinbalie.nl is gestart ter verkrijging van deze

gegevens. Zulke mededelingen zullen door Domeinbalie.nl slechts worden gedaan tegen

rechterlijke ambtenaren, officieren van justitie, hulpofficieren of advocaten.

Meer informatie over een anonieme domeinregistratie? Mail of bel ons gerust!

Registreer nu je domeinnaam!

Voer hieronder de domeinnaam in die je op beschikbaarheid wenst te controleren. Als je domeinnaam nog

vrij is, dan kun je deze direct vastleggen bij Domeinbalie.nl!
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Andere vragen in de categorieDomeinnamen:

Hoe lang duurt mijn domeinverhuizing?

Hoe vraag ik een domeinnaam aan?

Is een hostingpakket verplicht bij een domeinnaamregistratie?

Hoe verhuis ik een domeinnaam naar Domeinbalie.nl?

Accepteren jullie ook buitenlandse klanten?

Kan ik mijn domeinnaam gratis doorsturen naar mijn huidige website?

Kan ik e-mail verzonden aan mijn domeinnaam gratis doorsturen?

Wat is jullie opzegtermijn?

Kan ik anoniem een domeinnaam aanvragen?

Hoe gaat Domeinbalie.nl om met het verstrekken van contactgegevens bij

anonieme registratie?

Hoe verhuis ik mijn domeinnaam van Domeinbalie.nl naar een andere provider?

Ik wil een domeinnaam aanvragen voor een ander. Kan dat?

Kan ik mijn domeinnaam op naam van een ander laten zetten?

Kan ik zelf DNS-instellingen wijzigen van mijn domeinnamen?

Wat is een autorisatiecode?

Voor welke domeinnamen heb ik een authorisatiecode nodig?

Welke domeinnamen zijn verstandig om vast te leggen?

Wat wordt met het verhuizen van mijn domeinaam bedoeld?

Kan ik mijn domeinnaam wijzigen?

Hoe verwijs ik mijn domeinnaam door naar een ander IP-adres?

Kan ik de IP-adres instellingen van meerdere domeinnamen in één keer wijzigen?

Moet ik mijn domeinnaam opzeggen, voordat ik deze kan verhuizen naar

Domeinbalie.nl?

Ik schakel mijn domeinnaam door, maar nu doet mijn bezoekersteller het niet

meer goed?

Kunnen jullie als backup mailserver draaien voor ons?

Waar komen de prijsverschillen tussen domeinnaamextensies vandaan?

Wat is een favicon?

Wat is 'directe doorschakeling' voor mijn domeinnaam?

Wat houdt een 'frame doorschakeling' (cloaking) van mijn domeinnaam in?

Kan ik mijn eigen DNS-servers gebruiken bij een domeinregistratie?

Hoe lang duurt het, voordat mijn domeinnaam actief is?

Ik heb een idee! Kan ik dat idee beschermen door er een domeinnaam voor vast te

leggen?

Kan ik mijn Hyves, Facebook of LinkedIN koppelen aan een domeinnaam?

Kan ik mijn domeinnaam uit quarantaine laten halen?

Hoe kan ik mijn domeinnaam opzeggen?

Kan Domeinbalie.nl bemiddelen bij het overnemen van een domeinnaam?

Domeinbalie.nl is jouw provider

De informatie op deze pagina wordt je vrijblijvend aangeboden door Domeinbalie.nl. Bij ons registreer je je domeinnaam (en gratis DNS,

URL en e-mailforwarding instellingen) vanaf €12,95. Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

De teksten op deze FAQ-pagina worden beschermd door het Auteursrecht.
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