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1. Toepasselijkheid 
Deze bijlage geldt als aanvulling op het algemene deel van de algemene voorwaarden van Nadex 
indien Partijen een Overeenkomst tot het leveren van webdiensten zijn aangegaan. 
Onder de levering van webdiensten wordt verstaan het ontwerpen van een website en/of 

webwinkel, de constructie van een website en/of webwinkel, het leveren van webhosting, 
domeinnaam en SSL certificaten. 
Woorden die in deze bijlage van de algemene voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, 

hebben de betekenis zoals opgenomen in artikel 1 van het algemene deel van de algemene 
voorwaarden.  
 

2. Duur en beëindiging 
1) Domeinregistraties inclusief gekoppelde dienst hebben altijd een looptijd van één jaar. 

Indien de Klant een domeinnaam tussentijds verhuist naar een andere webhost of de 
domeinnaam door toedoen van de Klant minder dan één jaar geleverd kan worden, heeft 
dat geen invloed op de looptijd ten behoeve van facturatie. 

2) Hosting accounts hebben altijd een looptijd van drie maanden dan wel één jaar, zoals 
aangegeven door de Klant tijdens de bestelling en tevens vermeld op de Overeenkomst. 
Indien de Klant tussentijds geen gebruik meer maakt van de hosting account of, door 

toedoen van de Klant, de levering niet de gehele looptijd kan voortduren, heeft dat geen 
invloed op de looptijd ten behoeve van facturatie. 

3) De Overeenkomst wordt ten aanzien van domeinregistraties en/of webhosting aangegaan 

voor de duur van 1 jaar. De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend 
verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij de 
Klant of NADEX de Overeenkomst schriftelijk en aangetekend beëindigt met inachtneming 

van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de betreffende contractperiode. 

 

3. Upgrading en downgraden van hostingpakketten en overige 

diensten 
1) Upgrading van hostingpakketten en overige diensten is te allen tijde mogelijk. De Klant is 

NADEX per (gedeelte van) de periode waarin de geüpgradede dienst is geleverd, betaling 
verschuldigd conform de voor die dienst geldende tarieven. 

2) Downgraden van een bestaande dienst is alleen mogelijk per een nieuwe contractperiode. 
De Klant dient dit met inachtneming van een termijn van twee maanden voor het einde van 
de dan lopende contractperiode schriftelijk aan NADEX mede te delen. 

 

4. Eigendomsvoorbehoud 
1) Alle rechten van (intellectuele) eigendommen van producten en/of diensten alsmede de 

ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld 
en/of gebruikt ter voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst tussen NADEX en de 

Klant, dan wel die daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij NADEX of de leveranciers 
van NADEX. De levering van producten en/of diensten strekt derhalve ook niet tot 
overdracht van deze rechten/eigendommen. 

2) IP-adressen, welke door de Klant in bruikleen zijn, blijven eigendom van NADEX. Op geen 
enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch bij semipermanent gebruik kan 
de Klant aanspraak maken het eigenaarschap van IP-adressen. 

 
5. Garanties 
1) NADEX garandeert de correcte werking en ondersteuning van zgn. Theme’s en plugins 

welke zijn gebruikt in door NADEX opgeleverde websites voor de duur van minimaal 6 
maanden. 

2) Is sprake van een door de Klant afgenomen doorlopend onderhoudscontract ten behoeve 

van een website en/of webwinkel dan wordt de werking van Theme’s en plugins 
gegarandeerd gedurende de looptijd van het onderhoudscontract met inachtneming van de 
overige algemene voorwaarden.  

3) NADEX garandeert de werking van door haar opgeleverde websites met de meest recente 
browserversies van Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 12, Mozilla Firefox, Opera en 
Google Chrome. Van browserversies die meer dan een jaar oud zijn accepteert de Klant een 

mogelijk verminderde werking en/of grafische weergave op diverse devices. 
4) NADEX garandeert een correcte weergave van de door haar geleverde website en/of 

webwinkel op de meest recente apparaten.  

 

6. Algemene reglementen voor afgenomen virtueel account 

(Domeinregistratie, hosting, redirect diensten, IP-adressen 

en e-mail diensten) 
1) Op aanvraag en het gebruik van domeinnamen zijn de dan geldende algemene 

voorwaarden, procedures en regels van de instanties die domeinnamen registreren, 
Registry’s, van toepassing. Bij het laatste punt van deze Algemene Voorwaarden is een lijst 

opgenomen van de geldende voorwaarden per betreffende Registry. Op aanvraag en 
gebruik van IP-adressen zijn de dan geldende regels van RIPE NCC (Réseaux IP Européens) 
van toepassing. NADEX heeft geen invloed op de door deze instanties gehanteerde regels 

en procedures en speelt hierin slechts een bemiddelende rol. Derhalve kan NADEX hiertoe 
ook geen garanties doen. 

2) De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte contactgegevens voor nieuwe 

domeinregistraties en het up-to-date houden hiervan, conform de geldende voorwaarden 
van de uitgevende instantie van de betreffende domeinnamen. NADEX zal de aan NADEX 
verleende machtiging om op te treden namens de Klant, bij alle mogelijke mutaties, alleen 

gebruiken in directe opdracht van de Klant. 
3) Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale 

doeleinden (uitgaande van de Nederlandse wetgeving). NADEX neemt geen 
verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de Klant op de server. De Klant is 

geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en 
strekking van de content mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend 
zijn, zulks ter beoordeling van NADEX. Zogenaamde ‘warez’ sites en/of andere sites met 

illegale software zijn ook niet toegestaan. 
4) Het gebruik van scripts en andere programma’s op de servers van NADEX is toegestaan, 

zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van 

NADEX. Ook verklaart de Klant geen handelingen op de servers van NADEX te verrichten 
die schade kunnen aanrichten op welke wijze of in welke vorm dan ook. 

5) Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van 

NADEX is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een 
website/domeinnaam die door NADEX wordt gehost. Na een waarschuwing kan dit er toe 
leiden dat de domeinnaam, hosting account of server van de Klant buiten gebruik wordt 

gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd. 
6) Er mogen door de Klant geen virtuele IP-adressen, behalve eigen IP-adressen gebruikt 

worden, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. 

7) Indien u gebruik maakt van de antispam dienst van NADEX gaat u er mee akkoord dat 
NADEX niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van de elektronische post door 
het gebruik hiervan. Verder doet NADEX haar uiterste best om spamberichten tegen te 

houden maar kan echter geen garantie geven voor het wegblijven van deze ongevraagde 
emailberichten en NADEX is dan ook niet verantwoordelijk voor de voortvloeiende gevolgen. 

8) Indien u gebruik maakt van de antivirus dienst van NADEX gaat u er mee akkoord dat 
NADEX niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van de elektronische post door 
het gebruik hiervan. Verder doet NADEX haar uiterste best om virussen tegen te houden 

maar kan echter geen garantie geven voor het wegblijven van virussen en NADEX is dan 
ook niet verantwoordelijk voor de voortvloeiende gevolgen. 

9) De verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. Onder geen enkele 

voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik 
van zouden kunnen maken. Eventuele schade die voortvloeit uit misbruik van deze 
gegevens komt altijd voor rekening van de Klant. 

 

7. De geldende Algemene Voorwaarden van de diverse 

Registry’s waarvoor NADEX domeinnaam registraties 

aanbiedt 
Voor alle bij NADEX geregistreerde domeinnamen zijn naast deze algemene voorwaarden tevens 
de op dat moment geldende voorwaarden van de betreffende uitgevende instantie van toepassing. 
Deze voorwaarden zijn beschikbaar via de organisatie welke verantwoordelijk is voor de uitgifte 

van de betreffende domeinnaam. 
Hieronder is een (niet limitatieve) lijst opgenomen met links naar de voorwaarden van 
voorkomende extensies. NADEX garandeert echter niet dat de via deze link gepresenteerde 

voorwaarden de op dit moment geldende voorwaarden zijn. 
1) Voor .nl registraties gelden de  voorwaarden van SIDN. (www.sidn.nl) 
2) Voor .be registraties gelden de voorwaarden van DNS.BE. (www.dns.be) 

3) Voor .eu registraties gelden de voorwaarden van de EurID. (www.eurid.eu) 
4) Voor .com/.net/.org/.info/.biz/.name/.mobi registraties gelden de volgende 

voorwaarden:https://www.xel.nl/download/genericTLDs_terms_and_conditions.htm. 
5) Voor .de registraties gelden de voorwaarden van DENIC. (www.denic.de) 

6) Voor .co.uk en .org.uk registraties gelden de voorwaarden van NOMINET. 
(www.nominet.org.uk) 

7) Voor .nu registraties gelden de voorwaarden van NUNAMES. (www.nunames.nu) 

8) Voor .cc registraties gelden de voorwaarden van ENIC.CC. (www.enic.cc) 
9) Voor .tv registraties gelden de voorwaarden van de NIC.TV. (www.nic.tv) 
10) Voor .us registraties gelden de voorwaarden van NEUSTAR. (www.nic.us) 

11) Voor .pro registraties gelden de voorwaarden van RegistryPro. (www.nic.pro) 
12) Voor .xxx registraties gelden de voorwaarden van ICM registry. (www.icmregistry.xxx) 
13) Voor .bz registraties gelden de voorwaarden van Nic.bz. (www.nic.bz) 

14) Voor .co registraties gelden de voorwaarden van .CO Internet s.a.s. (www.cointernet.co) 
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