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Hoe een goede domeinnaam kiezen?
1. Extensie 
De extensie kan variëren naargelang van uw activiteitendomein en/of uw geografische ligging.

Tegenwoordig is het voor elk bedrijf een must om te beschikken over een website en een 
e-mailadres. Daarvoor hebt u een domeinnaam nodig. In veel gevallen is de domeinnaam de naam 
van het bedrijf of product. De naam moet uw identiteit en imago weerspiegelen en zo zijn gekozen 
dat klanten u makkelijk kunnen vinden. De domeinnaam bestaat uit de naam zelf en de extensie 
(bijvoorbeeld: uwbedrijf.be). De extensie verwijst naar de activiteit of de locatie van het bedrijf. 

Extensie Aard van uw site Voorbeeld

.be Nationaal of sterke identiteit in België www.uwonderneming.be

.vlaanderen  Nationaal of sterke identiteit in België, specifiek in 
Vlaanderen

www.uwonderneming.vlaanderen  

.brussels Nationaal of sterke identiteit in België, specifiek in Brussel www.uwonderneming.brussels

.nl Sterke identiteit in Nederland www.uwonderneming.nl

.lu Sterke identiteit in Luxemburg www.uwonderneming.lu

.com Hoofdzakelijk commercieel www.uwonderneming.com

.biz Business www.uwonderneming.biz

.info Informatief www.uwonderneming.info

.net Hoofdzakelijk internet-netwerk www.uwonderneming.net

.org Organisaties/verenigingen (vaak caritatief) www.uwonderneming.org

.eu Sterke identiteit in Europa www.uwonderneming.eu

.mobi Uw website is aangepast voor alle types smartphones www.uwonderneming.mobi

.tv Websites met een link naar televisie en visuele media www.uwonderneming.tv

.me Bestemd voor particulieren, kan ook als marketingtool 
gebruikt worden

www.uwnaam.me

.name Bestemd voor particulieren www.uwnaam.name

.cc aak gebruikt als alternatief op de .com www.uwonderneming.cc

.asia Voor ondernemingen actief in Azië www.uwonderneming.asia

.co.uk Voor ondernemingen actief in het Verenigd Koninkrijk www.uwonderneming.co.uk

.org.uk Voor organisaties actief in het Verenigd Koninkrijk www.uworganisatie.org.uk

.me.uk Voor particulieren www.uwnaam.me.uk
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2. Naam 
Uw naam moet vlot te onthouden zijn, opdat uw potentiële bezoekers u intuïtief zouden 
kunnen vinden.

 • kort: ideaal gesproken niet langer dan 10 karakters

 • eenvoudig: vermijd zo mogelijk verbindingsstreepjes en samengestelde termen

 • herkenbaar: bv. uwonderneming.com of uwproduct.com

3. Benamingsregels 
Uw domeinnaam moet verplicht aan bepaalde regels voldoen:

 • uw naam mag tussen 2 en 63 karakters bevatten

 • de aanvaarde karakters zijn: de letters van het alfabet, de cijfers en het 
verbindingsstreepje ‘-’.  

 • domeinnamen waarbij op positie 1 en 2 een letter/cijfer voorkomt, en op positie 
3 en 4 een streepje (‘-’) worden geweerd

 • spaties worden niet aanvaard

 • uw naam mag niet uitsluitend uit cijfers bestaan

 • er is geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters

 • afkortingen mogen gebruikt worden

4. Wat als de domeinnaam niet vrij is?

 • u controleert of er een andere extensie vrij is

 • u zoekt synoniemen, voegt streepjes toe of neemt ze weg, enz.

 • u kunt steeds een aanvraag tot terugkoop of overdracht van de domeinnaam 
indienen.

Goed om weten: gratis .be-domeinnaam inbegrepen in alle internetverbindingen 
Office&Go, behalve Office&Go Comfort. Gratis domeinnaam inbegrepen in uw Cloud 
Webhosting-oplossing voor de volledige duur van het contract. Gratis domeinnaam 
inbegrepen in Cloud Sitebuilder gedurende 1 jaar.

Professional 
.net of .be Personal.net

Link met Proximus e-mail Ja Ja

Link met e-mail-oplossing die niet van Proximus is Ja Nee

Link met Proximus Web Hosting Ja Ja*

Link met web hosting die niet van Proximus is Ja Nee

Link met gratis webruimte in internetabonnement Ja Ja

Onbeperkt aantal subdomeinen Ja Enkel naar Proximus-hostingproducten

Gratis domeinparking om meerdere domeinnamen aan uw website te koppelen Ja Nee

Online support Ja Ja

Verschil tussen gratis en betalende domeinnamen:

*  enkel via URL forwarding. Opgelet: indien u gebruikmaakt van URL forwarding worden meta-tags niet doorgestuurd waardoor de website niet wordt  
opgenomen in de zoekmachines.
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Extensie Prijs/jaar  
excl. btw

.be € 49,58

.vlaanderen € 42

.brussels € 42

.nl € 49,58

.lu € 49,58

.com € 49,58

.biz € 12

.info € 12

.net € 49,58

.org € 49,58

.eu € 24,95

.mobi € 49,58

.tv € 70

.me € 49,58

.name € 49,58

.cc € 70

.asia € 49,58

.*.uk € 49,58

Betalende domeinnamen: Kenmerken van een betalende domeinnaam:

 • gratis koppelen van uw domeinnaam aan uw mailbox

 • gratis koppelen van uw bestaande e-mailadressen met uw nieuwe domeinnaam 
(bv. info@activiteit.be)

 • gratis koppelen van uw domeinnaam aan uw website

 • u beschikt over een onbeperkt aantal gratis subdomeinen (bv. www.subdomein.
uwactiviteit.com)

 • dankzij de “Domain Parking” kunt u gratis verschillende bij Proximus 
geregistreerde domeinnamen naar een enkele site doen leiden (bv. www.
uwactiviteit.be en www.uwactiviteit.com leiden naar www.uwactiviteit.eu)

 • u kunt zelf uw domeinnaam online beheren via e-Services

 • gratis technische bijstand per telefoon op het nummer 0800 23 452 in geval 
van problemen

 • online FAQ’s

Technisch beheer:

Technical Only DNS

U hebt uw domeinnaam bij een andere agent laten registreren, maar u wenst 
gebruik te maken van de technische infrastructuur van Proximus voor het technische 
beheer van uw domeinnaam (bijv. uw domeinnaam koppelen aan uw website en/of 
e-mailoplossing). 

Technische voorwaarden: om van deze dienst gebruik te maken, moet u aan uw 
agent vragen de name servers voor uw domeinnaam op de volgende manier in te 
stellen: 

 • ns1.skynet.be

 • ns2.skynet.be

 • ns3.skynet.be

 • ns4.skynet.be
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Secondary DNS

U hebt uw eigen name server, en wenst gebruik te maken van de name servers van 
Proximus als back-up.

Technische voorwaarden: 
 • de volgende name servers moeten aanwezig zijn in de name server records van 

de primaire server: 
 - IN NS ns2.skynet.be 
 - IN NS ns3.skynet.be 
 - IN NS ns4.skynet.be

 • geen andere Proximus-server mag hier vermeld worden

 • de primaire name server moet 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn 
vanaf het Proximus-netwerk

 • de volgende IP-adressen moeten zonetransfers kunnen uitvoeren op uw name 
server: 
 - 195.238.3.17 
 - 195.238.3.18 
 - 195.238.3.19 
 - 195.238.3.20 
 - 195.238.25.138 
 - 195.238.25.139

 • de primaire name servers moeten beheerd worden in overeenstemming met 
de volgende standaarden: RFC1035, RFC1101, RFC1155, RFC1183, RFC1348, 
RFC1876, RFC1912, RFC1995, RFC1996, RFC2065, RFC2136, RFC2137, 
RFC2181, RFC2182, RFC2219, RFC2308

 • de primaire name server authority records moeten overeenkomen met de 
records aanwezig in de upper-level domain name servers

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel,  
BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1. De technische specificaties en vermelde prijzen gelden onder  
voorbehoud van vergissingen en drukfouten. Alle prijzen zijn excl. btw. Ref.: Domainnames_nl_june2015.

Meer info

Contacteer uw accountmanager  
of surf naar www.proximus.be


