Algemene voorwaarden .DE trustee adres

In aanmerking nemende:
•
•
•
•
•

Registrant is direct of middels éen of meerdere tussenpartijen aanvrager van een .DE domein.
Het domein is geregistreerd via een partner van Trustee.
De Duitse wetgeving vereist een in Duitsland gevestigd administratieve contactpersoon.
Registrant wil het domein registreren op eigen naam, maar de woon/vestigingsplaats van
Registrant is buiten Duitsland.
MijnDomeinReseller (hierna te noemen 'trustee') zal de rol van in Duitsland gevestigd
administratieve contactpersoon voor Registrant op zich (laten) nemen.

Artikel 1
Verplichtingen van Registrant
1.
De Registrant verklaart gerechtigd te zijn het domein te registreren. De Registrant verklaart
met de registratie geen rechten van derden te schenden (waaronder onrechtmatige registratie,
registratie te kwader trouw en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder
handelsnamenrecht en merkenrecht), geen inbreuk te maken op enige Nederlandse of Duitse
wetgeving en niet in strijd te handelen met de openbare orde of goede zeden (waaronder de
Nettiquetten of de richtlijnen van de Reclame Code commissie). Hieronder wordt mede
verstaan dat het gebruik van het domein niet beledigende, bedreigende,
(kinder)pornografische, discriminerende, racistische of anderszins kwetsende inhoud hebben.
Ook is spamming, phishing en verspreiding van virussen (in enigerlei vorm) middels het
domein verboden.
2.
De Registrant verklaart zich te verbinden aan de DENIC Domain (Duitse SIDN) bepalingen,
voorwaarden en Richtsnoeren. DENIC beslist over de verlening van het domein. Trustee
vervult hierbij geen enkele rol.
3.
Het domein worden geregistreerd op naam van Registrant. Registrant is volledig
verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en alle daarop getoonde websites.
Registrant vrijwaart Trustee tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van
het domein.
4.
Het is Registrant niet toegestaan het domein (en de daarop geplaatste website) ter beschikking
te stellen aan derden. Hieronder valt een verplichting tot adequate beveiliging.
5.
De Registrant zal Trustee alle relevante veranderingen die betrekking hebben op de registratie
of het beheer van het domein tijdig schriftelijk of per e-mail doorgeven. Hieronder wordt in
ieder geval verstaan verhuizingen en wijzigingen van houderschap van het domein.
6.
Bij overdracht van houderschap van het domein wordt deze overeenkomst gelijktijdig
beëindigd. Registrant dient de nieuwe houder op de hoogte te brengen van deze overeenkomst.
Registrant zal alsdan Trustee uitschrijven als administratief contactpersoon van het domein. In
het geval dat Registrant Trustee niet laat verwijderen als administratief contactpersoon, kan
Trustee zelfstandig een dergelijk verzoek doen bij DENIC.
7.
Op vragen schriftelijk of per e-mail gesteld door Trustee, zal Registrant per ommegaande,
uiterlijk binnen 48 uur, reageren. Deze periode kan worden verminderd indien een derde partij
een kortere termijn stelt of een andere belangrijke reden zijn voor een snellere behandeling.
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Artikel 2
Verplichtingen van Trustee
1.
Trustee spant zich in om alle taken als een administratieve contactpersoon uit te voeren
conform afspraak. Trustee spant zich in te voldoen aan instructies gegeven door Registrant,
tenzij deze instructies naar de mening van Trustee in strijd zijn met artikel 1.1, het Duitse recht
en/of Nederlandse recht of de contractuele afspraken.
2.
Trustee zal Registrant onverwijld trachten te informeren over zaken die Trustee ter kennis
komen betreffende de registratie en het gebruik van het domein. Trustee zal geen beslissingen
aangaande het domein nemen zonder voorafgaande opdracht van de Registrant, tenzij uit de
aard van de beslissing blijkt dat dit niet mogelijk is, dan wel er feitelijke of juridische redenen
zijn dit niet te doen.
3.
Indien Trustee geen contact krijgt met Registrant middels de door Registrant verstrekte
contactgegevens c.q. Registrant niet binnen de overeengekomen termijn reageert, heeft Trustee
het recht om alle benodigde besluiten en stappen te zetten naar eigen goeddunken, daarbij
waar mogelijk rekening houdende met de eigen belangen en de belangen van Registrant.
4.
Trustee is niet verplicht om de inhoud van het domein c.q. de website te controleren op
rechtmatig en/of overeengekomen gebruik.
5.
Trustee is in de onderstaande gevallen gerechtigd het domein c.q. de website van Registrant
zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
deels of volledig voor gebruik te blokkeren, zonder dat Registrant enig recht op
schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Registrant alle schade ten
gevolge van de overtreding door Trustee of door derden geleden te vergoeden. Niet
verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:
a. tenzij Registrant het gestelde in artikel 1.1 overtreedt of indien er een ernstig
vermoeden van overtreding bestaat;
b. tenzij blijkt dat Registrant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens
heeft opgegeven;
c. tenzij blijkt dat Registrant de overeenkomst onder valse voorwendsels is
aangegaan.
Artikel 3
Aanspraken van derden
1.
Indien een derde bij Trustee, dan wel een partner een klacht of claim heeft ingediend
betreffende het domein c.q. de daarop geplaatste website, zal Trustee contact opnemen met
Registrant.
2.
Registrant dient zich uit te spreken over de klacht of claim. In eerste instantie zal Registrant
verklaren of de klacht of claim wordt erkent of betwist. Bij erkenning zal Registrant aangeven
wat het gevolg zal zijn van deze erkenning (bijvoorbeeld overdracht van het domein, gehele of
gedeeltelijke stopzetting of vrijgeven (release) van het domein, verwijdering van de website of
schadevergoeding).
3.
Bij betwisting zal Registrant dit op eigen initiatief en kosten dienen te doen. Indien de klacht
of claim afkomstig is uit Duitsland, dan kan Trustee daarbij bemiddelen. Registrant dient een
alsdan te bepalen voorschot over te maken aan Trustee en Trustee te machtigen om alle
daarvoor noodzakelijke handelingen te mogen verrichten namens Registrant.
4.
Indien de Registrant geen antwoord geeft binnen de overeengekomen termijn, zal Trustee in
overeenstemming met artikel 2.3 handelen. Indien Trustee besluit het domein vrij te geven
(release) of in te stemmen met de klacht of claim (voor zover Trustee daarover beschikking
heeft), is Trustee jegens Registrant niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
5.
De uiteindelijke beslissing dient aan Trustee bekend gemaakt te worden. Registrant zal
volledige medewerking verlenen aan de uitvoer van de beslissing.
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Artikel 4
Aansprakelijkheid
1.
Trustee is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en
leveranties van derden (waaronder DENIC) en de Duitse wetgeving, waar Trustee weinig of
geen invloed op kan uitoefenen. Trustee is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Registrant en Trustee of het verbreken ervan,
ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met
Trustee. Trustee is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de door Registrant
aangeleverde gegevens. Trustee is nimmer aansprakelijk voor Diensten op basis van onjuiste
of onvolledige gegevens.
2.
Trustee is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
1.
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2.
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trustee aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Trustee toegerekend
kunnen worden;
3.
de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Registrant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3.
Iedere aansprakelijkheid van Trustee voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende
schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade
wegens gederfde omzet of winst.
4.
Trustee is nimmer aansprakelijk voor het verlies van een domein, behoudens indien er sprake
is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Trustee.
5.
Registrant, niet zijnde een consument, vrijwaart Trustee voor alle aanspraken op
schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei
wijze is ontstaan door het (al dan niet onrechtmatig, of onzorgvuldig) gebruik van het domein.
Registrant zal alle door Trustee hierdoor te lijden (gerechtelijke en buitengerechtelijk) kosten
vergoeden, ongeacht de geldigheid van de aanspraak.
6.
Indien en voor zover Trustee jegens Registrant tot enige schadevergoeding verplicht is voor
directe schade, dan wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor
vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, dan wel, indien er meerdere
facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van € 250,-.
7.
Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de
verzekeraar van Trustee. De hoogte van de schadevergoeding en de iedere beperking van de
aansprakelijkheid wordt bepaald door de wetgeving van het land welke voor Trustee het meest
gunstig is (Nederland of Duitsland).
8.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat
Registrant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per
aangetekend schrijven bij Trustee meldt.
9.
Registrant is aansprakelijk voor alle schade die Trustee mocht lijden ten gevolge van een aan
Registrant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende
uit deze overeenkomst.
9.
Trustee is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte
schade.
10.
Trustee is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van (uitval of onbereikbaarheid door)
overmacht, waaronder door storingen in het internet of bij andere providers, ziekte, stakingen,
uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid
van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden
of toeleveranciers e.d. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
11.
Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of
risicosfeer van Trustee zijn ontstaan.
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Artikel 5
Duur en beëindiging
1.
De overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde periode en is gekoppeld aan de
overeenkomst voor registratie van het domein. De overeenkomst wordt beëindigd door
expliciete opzegging van deze overeenkomst, overdracht van het domein of het vrijgeven
(release) van het domein.
2.
Bij beëindiging van deze overeenkomst verleent Registrant decharge aan Trustee voor alle
handelingen van Trustee gedurende de gehele duur van deze overeenkomst.
3.
De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk of per
email worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4.
Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding
indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk
schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
5.
Trustee is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke
tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat
Registrant hierdoor schadeplichtig wordt jegens Trustee, indien:
1) Registrant failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
2) Voor Registrant voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of
verkregen;
3) Registrant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
4) Trustee redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Registrant om
(tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
5) Registrant (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.
Artikel 6
Overige voorwaarden
1.
Het is Trustee toegestaan derden te betrekken bij de uitvoer van deze overeenkomst.
2.
Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
Aanvullingen op deze overeenkomst kunnen per email worden overeengekomen.
3.
Indien en voor zover delen uit deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet
uitvoerbaar mochten zijn zal dit de geldigheid van de gehele overeenkomst niet aantasten en
zullen de betreffende delen geacht moeten worden te zijn overeengekomen op een wijze, die
zo dicht mogelijk aanligt tegen het gewraakte gedeelte, en die niet nietig, vernietigbaar of
anderszins niet uitvoerbaar is.
4.
Het einde van deze overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen, die door hun
aard van kracht dienen te blijven.
5.
De Overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer
hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige,
expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel
schriftelijk als mondeling.
6.
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorzien beslist Opdrachtnemer.
7.
Alle geschillen tussen Registrant en Trustee worden beheerst door Nederlands recht.
5. Alle geschillen tussen Registrant en Trustee worden bij uitsluiting voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het Arrondissement waar Trustee, dan wel de door Trustee ingeschakelde
derde, gevestigd is.
6. Op deze overeenkomst en haar tenuitvoerlegging is primair Duits recht (van de
Bondsrepubliek Duitsland) van toepassing en subsidiair Nederlands recht van toepassing.
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