
 

 

Gebruiksvoorwaarden Domeinguru 
 

Domeinguru BV nodigt u uit om een bod te doen op de door u gewenste domeinnaam. Op het doen 

van een bod zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Indien u de gebruiksvoorwaarden op een 

later moment terug wilt lezen kunt u de voorwaarden hier downloaden.  

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Domeinguru schriftelijk zijn 

aanvaard. 

Artikel 1. Het doen van een bod 

1.1  Door het formulier in te vullen kunt u een bod plaatsen van minimaal €250,- om de 

domeinnaam te kopen.  

Artikel 2. Gebruiksregels 

2.1  Biedingen gedaan door personen die geen wettelijk bindende contracten aan mogen gaan, of 

door personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zijn voor Domeinguru niet 

bindend. 

Artikel 3. Garanties 

3.1  Door het doen van een bod garandeert u volledige bevoegdheid voor het aangaan van deze 

overeenkomst. 

3.2 Domeinguru garandeert het volgende: 

 dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan; 

 dat zij de enige houder is van de domeinnaam en dat te blijven tot de levering; 

 dat er geen pandrecht of beslag ligt op de domeinnaam waardoor derden deze kunnen 

opeisen; 

 dat er geen licenties of gebruiksrechten verleend zijn op de domeinnaam aan derden. 

3.3 Indien een hierboven gegeven garantie door Domeinguru wordt geschonden, kunt u de 

overeenkomst ontbinden, zonder recht op vergoeding van enige schade. 

 

Artikel 4. Bieden 

4.1  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door u ingezonden bod wordt 

aanvaard door Domeinguru. Deze aanvaarding zal per e-mail worden bevestigd.  

4.2 Na totstandkoming van de overeenkomst, zoals genoemd in artikel 4.1, is het door u 

uitgebrachte bod onherroepelijk. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen bent u 

verplicht de transactie met Domeinguru te voltooien.  



 

 

4.3 Alle biedingen worden aangeduid in euro’s, enkel biedingen boven €250,- worden in 

behandeling genomen. 

Artikel 5. Overdracht van de domeinnaam 

5.1 Zowel Domeinguru als u zullen elk alle benodigde (rechts- en feitelijke) handelingen verrichten 

om u als domeinnaamhouder in het elektronisch domeinnamenregister te laten registreren. 

5.2 In het bijzonder zal Domeinguru ten behoeve van artikel 5.1 alle eventueel door het 

elektronisch domeinnamenregister geëiste tokens beschikbaar stellen om een wijziging van 

domeinnaamhouderschap mogelijk te maken, daarbij alle vereiste formulieren invullen en alle 

informatie verstrekken die u redelijkerwijs nodig heeft om de registratie bedoeld in het vorige 

lid te effectueren. 

5.3 Nadat de overeenkomst, zoals  bedoeld in artikel 4.1, tot stand is gekomen verplicht u zich om 

de domeinnaam op uw eigen naam te registreren. Daarnaast bent u verplicht om de 

domeinnaam naar een registrar van uw keuze te verhuizen.  

Artikel 6. Betaling 

6.1 Voor zover niet anders overeengekomen, dient u het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 

14 dagen na de datum zoals vermeld op de factuur van Domeinguru. 

6.2  Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling zal Domeinguru 

de in artikel 5.1 bedoelde handelingen strekkende tot overdracht verrichten.  

6.3 Voor alle verschuldigde bedragen zal Domeinguru een factuur uitbrengen. Domeinguru is 

gerechtigd elektronisch te factureren. Het niet of niet op tijd ontvangen van een factuur 

ontslaat u niet van uw betalingsverplichting binnen de gestelde termijn. 

6.4  Wanneer u handelt als consument en niet binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag voldoet, 

ontvangt u een aanmaning waarin u wordt gesommeerd het verschuldigde bedrag alsnog 

binnen 14 dagen te voldoen. In deze aanmaning worden tevens de incassokosten vermeld, 

welke u gehouden bent te voldoen wanneer u niet binnen de gestelde termijn betaalt.  

6.5 Indien er geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie als genoemd in artikel 6.4, kan 

Domeinguru besluiten een gerechtelijke incassoprocedure te starten.  

6.6 Indien u niet handelt als consument en niet binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag 

voldoet, bent u direct van rechtswege, zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, in 

verzuim.  

6.7 Bij niet tijdige betaling, zoals genoemd in artikel 6.4 bent u over het openstaande bedrag de 

wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de 

betalingstermijn vermeerderd met € 12.50 administratiekosten. Tevens bent u in een dergelijk 

geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke 



 

 

(incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, 

deurwaarders en incassobureaus. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Domeinguru geen enkele 

aansprakelijkheid voor zover dit wettelijk toegestaan is.  

7.2 Domeinguru is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade, zo snel 

als mogelijk is maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Domeinguru 

meldt.  

7.4 In geval van overmacht is Domeinguru nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u 

ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het 

internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, 

mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, 

stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden 

8.1 Behoudens het geval waarin Domeinguru en/of u jegens elkaar verplichtingen verschuldigd zijn 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, mag Domeinguru deze voorwaarden op ieder 

moment aanpassen.  

Artikel 9. Overige bepalingen 

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle 

geschillen in verband met Domeinguru worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse 

rechter voor het arrondissement waarin Domeinguru gevestigd is. 

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet 

worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de 

dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is 

van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. 

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Domeinguru wordt geacht 

juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid 

van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) 

nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van 



 

 

de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

9.6 Domeinguru is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen 

aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. 

 

 

 

 


