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Gelieve dit document te faxen naar onze administratieve dienst: 0800 11 333 

Ga na of uw domeinnaam nog beschikbaar is op www.proximus.be/dns. U kan tevens onmiddellijk online 

bestellen. 

Voor partner kanaal: 0800 92 084 

Klantgegevens 

Klantgegevens Taal:  ☐ NL    ☐ FR     ☐ EN     ☐ DE  

Klantnummer:  .......................................................................................................................................................................  

Naam:  .......................................................................................................................................................................................  

Firmanaam:  ............................................................................................................................................................................  

Adres (straat + nummer):  ................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Postcode  .................................................................  Gemeente:  ......................................................................  

Land: ..........................................................................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer : BE  ..........................................................................................................................................  

RPR:  ...........................................................................................................................................................................................  

Facturatiegegevens  ☐ Bestaande facturatieovereenkomst::  .................................................................................................................  

☐ Facturatiegegevens dezelfde als klantgegevens 

☐ Facturatiegegevens niet dezelfde als klantgegevens: 

Naam:  .......................................................................................................................................................................................  

Firmanaam:  ............................................................................................................................................................................  

Adres (straat + nummer):  ................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Postcode  .................................................................  Gemeente:  ......................................................................  

Land: ..........................................................................................................................................................................................  

Technische contactpersoon Voornam :  ...............................................................  Naam:  ................................................................................   

Telefoon :  ................................................................  GSM :...................................................................................   

E-mail:  ......................................................................................................................................................................................  

Administratieve 
contactpersoon 

Voornaam :  .............................................................  Naam:  ................................................................................   

Telefoon :  ................................................................  GSM :...................................................................................   

E-mail*:  ...................................................................  

* Het e-mailadres dient om informatie naar u te verzenden ivm uw abonnement. Er worden jaarlijkse controles uitgevoerd om te 
zien of dit adres nog werkt. Indien dit niet meer zou werken kan dit leiden tot het blokkeren van de dienst. 

 
De persoonsgegevens die u verstrekt, worden ingevoerd in de bestanden van Proximus nv van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-
1030 Brussel. Deze gegevens zullen uitsluitend binnen Proximus worden gebruikt in het kader van de klantenadministratie. Gelieve 
hieronder aan te duiden of u informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten. U hebt recht van inzage en verbetering 
van uw gegevens indien nodig. 
 

 Ik wens dat mijn persoonsgegevens niet worden gebruikt om me te informeren over de producten en diensten van Proximus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proximus.be/dns
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In te vullen door uw contactpersoon van Proximus 

Opvolging Nr Opportuniteit BCI-:   ......................................................................................................................................................  

Verkoopkanaal ☐ SAL     ☐ TB     ☐ CC     ☐ Partner     ☐ Andere 

Salescontact Voornaam :  .............................................................  Naam:  ................................................................................   

Telefoon :  ................................................................  GSM :...................................................................................   

E-mail:  ......................................................................................................................................................................................  

DAA/PAA Voornaam :  .............................................................  Naam:  ................................................................................   

Telefoon :  ................................................................  GSM :...................................................................................   

E-mail:  ......................................................................  

Proximus Partner ID  ......................................................................................  

 
Uw domeinnaam (DNS) 

Informatie over de 
domeinnaam 

☐ NIEUW  ☐ OVERDRACHT VAN AGENT** ☐ OVERDRACHT VAN EIGENAAR** 

 

Ga na of uw domeinnaam nog beschikbaar is op www.proximus.be/dns 

 

Domeinnaam:  (Maximaal 1 aanvraag per contract) 

Voorbeeld: mijndomain.be 

 ........................................................................................................................................................  .……………………………………… 

Een lijst met beschikbare extensies vindt u op http://www.proximus.be/dns 
 
Indien u een bestaande .be of .eu domein naam wil overdragen naar Proximus, hebben wij 
naast het contract de volgende informatie nodig om de registratie te voltooien: 

 

Transfer code:  .......................................................................................................................................................................  

(Geen transfer code? mail dnsmasters@proximus.com om een transfercode aan te vragen. 
Deze zal u dan toegestuurd worden op het email adres geregistreerd in de who-is informatie in 
uw huidige domein naam. Indien dit email adres niet meer correct is, dient u contact op te 
nemen met uw huidige domein naam beheerder om dit te corrigeren. Transfercodes blijven 
slechts 7 kalenderdagen geldig.) 

! Opgelet !  
*Voor een .lu domeinnaam hebt u een adres in Luxemburg nodig. 
** Om een overdracht van agent of overdracht van eigenaar te doen voor .be of .eu domeinnamen is een Transfer code verplicht 
 

 

 

 

 

http://www.proximus.be/dns
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Verbinding tussen uw domeinnaam en een naam-server (indien van toepassing) 

Naam van uw naam-server  ...............................................................  (vb. ns1.mijndomein.be) 

IP-adres van uw naam-
server 

 ...............................................................  (vb. 195.238.3.100) 

☐ Ik wens de naamservers van Proximus als secondary naamservers te gebruiken 

 

Verbinding tussen uw domeinnaam en een web-server (indien van toepassing) 

Naam van uw web-server  ...............................................................  (vb. webserver.hostingprovider.be) 

IP-adres van uw web-
server 

 ...............................................................  (vb. 195.238.3.100) 

 

Verbinding tussen uw domeinnaam en email  

☐ Niet linken Ik wens mijn domeinnaam niet te linken aan mailboxen 

☐ Linken aan bestaande 

 Proximus mail dienst 

☐ Ik wens mijn domeinnaam te linken aan mijn @proximus.be mailboxen.  

 Gelieve hiervoor email login te geven (login van het type bs123456@proximus.be):  

  .................................................................................................................................. @proximus.be 

 

☐ Ik wens mijn domeinnaam te linken aan mijn ‘Cloud Exchange®’ mailboxen.  

 Gelieve hiervoor de bestaande domeinnaam (DNS) van de organisatie te geven:  

 @ .............................................................................................................................  

 

☐ Ik wens mijn domeinnaam te linken aan mijn ‘Microsoft Office 365’ mailboxen.  

 Gelieve hiervoor de bestaande domeinnaam (DNS) van de organisatie te geven:  

 @.............................................................................................................................  

☐ Linken aan eigen 

 mailserver 

Naam van uw mailserver:  .................................................................  (vb. mailserver.hostingprovider.be) 

 

IP-adres van uw mailserver:  ...........................................................  (vb. 195.238.3.100) 
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Specifieke voorwaarden 

 Het huidige contract treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen. 
 Het contract wordt gesloten voor een periode van twaalf (12) maanden. Tenzij 30 dagen voor de vervaldatum van het 

contract per aangetekende brief een opzeggingsbericht wordt verstuurd, wordt het contract volgens de op de 
vervaldatum van kracht zijnde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes die gelijk zijn aan de 
oorspronklijke contractduur. 

 Indien het contract vroegtijdig wordt verbroken, zal de klant aan Proximus  NV het totale bedrag tot aan de vervaldatum 
van het contract verschuldigd zijn.  

 De prijzen zijn exclusief B.T.W. 
 De facturatie gebeurt jaarlijks. 

 
 

Kostprijs van de DNS (zonder BTW) 

 Prijzen zijn te vinden op de website http://www.proximus.be/dns 

 

 

Aanvaarding door de klant 

De klant verklaart kennis genomen te hebben van de voorwaarden van het huidige contract en van de algemene voorwaarden 
(verkrijgbaar op aanvraag of te raadplegen op de site http://www.proximus.be/dns) en verklaart ze te aanvaarden. Bij 
tegenstrijdigheden met de algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van het huidige contract voorrang op de algemene 
voorwaarden. 
 
Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het onderhavige contract en verbind 
mij ertoe strikt legaal gebruik te maken van de diensten verkocht door Proximus. 

Datum en naam van de ondertekenaar 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

Gelezen en goedgekeurd 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

 

Opmerkingen 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
U kunt voortaan uw domeinnaam on-line beheren in e-Services 


