Beëindiging overeenkomst door opdrachtgever

Hieronder vindt U de beschrijving van de procedure welke gevolgd dient te worden indien U de
overeenkomst, aangegaan met BeVisual, wenst te beëindigen. Belangrijkste reden om dit
document op te stellen is om aansluiting te houden met de reglementen zoals die gelden voor het
beindigen van domeinregistratie en andere diensten waarvoor BeVisual afhankelijk is van de
diensten van derden.
1. Definities
1.1

1.2

1.3

1.4

Opdrachtgever:
- De natuurlijke- of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten
en diensten van BeVisual wordt gesloten.
Producten en diensten van BeVisual:
- De door BeVisual te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever
beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee
elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder
vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een website en alle
andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
Overeenkomst:
- Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of
meer producten of diensten van BeVisual.
Factuurperiode:
- De periode waarin met herhaling de opdrachtgever belast wordt voor de aan haar
geleverde diensten.

2. Toepasselijkheid
2.
2.2

Dit document vormt een onlosmakelijk geheel met de Algemene leverings- en
verkoopvoorwaarden zoals die door BeVisual worden gehanteerd.
Indien enig artikel uit deze "Beëindiging overeenkomst door opdrachtgever" strijdig is met
de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zoals die door BeVisual worden
gehanteerd prefereren de artikelen uit de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.

3. Moment beëindiging
3.1
3.2
3.3

De overeenkomst wordt in aangegaan voor de duur van minimaal één jaar en daarna
steeds stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
De overeenkomst kan worden opgezegd per het einde van een factuurperiode.
Tussen het moment van opzegging en de opzegdatum dienen minimaal twee
kalendermaanden te zitten, daarmee BeVisual in de gelegenheid wordt gesteld haar
administratie en afspraken met leveranciers af te stemmen. Dit houdt in dat minimaal 2
maanden voorafgaand aan het aflopen van de factuurperiode, opgezegd dient te worden
om te voorkomen dat het contract nog een extra jaar voortduurt.

4. Eisen opzegging
4.1

Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden waarbij gebruik wordt gemaakt van de
daarvoor bestemde formulieren.
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4.2
4.3
4.4

Formulieren zijn beschikbaar op de internet site van BeVisual of kunnen op verzoek
worden toegestuurd.
Indien alle vereiste formulieren juist en volledig zijn ingevuld zal BeVisual de opzegging
bevestigen.
Als moment van opzegging wordt beschouwd het moment waarop BeVisual de ontvangst
van de opzegging bevestigt.

5. Vereiste formulieren
5.1
5.2
5.3
5.4

Voor de opzegging van de domeinnaam is vereist een volledig en juist ingevuld formulier
"Opzeggen dienst of verhuizen BeVisual".
Voor de verhuizing van de domeinnaam naar een andere provider is vereist een volledig en
juist ingevuld formulier " Opzeggen dienst of verhuizen BeVisual ".
Voor de opzegging van een dienst is vereist een volledig en juist ingevuld formulier
"Opzeggen dienst of verhuizen BeVisual".
Bij de opzegging van een dienst wordt aangenomen dat opdrachtgever de bijbehorende
domeinnaam wenst te contineren tenzij anders aangegeven op het formulier en de overige
benodigde formulieren meegestuurd zijn.

6. Verhuizing naar een andere provider
6.1

6.2
6.3

6.4

Indien opdrachtgever middels het formulier als bedoeld in artikel 5.2 aangeeft de
domeinregistratie te willen beëindigen om te verhuizen naar een andere provider zal
BeVisual de ontvangst van het het formulier bevestigen (als beschreven in artikel 4.3)
waarbij tevens wordt aangegeven wat de uiterste verhuisdatum is.
De uiterste verhuisdatum is de datum waarop de factuurperiode eindigt met in achtneming
van registratieperiode als beschreven in artikel 7.
BeVisual zal nadat aan artikel 4.4 is voldaan volledig meewerken aan de verhuizing van de
domeinnaam naar de nieuwe provider zoals naar redelijkheid van haar mag worden
verwacht.
Indien op de uiterste verhuisdatum de domeinnaam nog niet verhuisd is wordt zonder enige
verdere correspondentie geacht de domeinregistratie te zijn verlengd voor de
registratieperiode als beschreven in artikel 7.

7. Domeinregistratie
7.1

7.2

7.3

Voor beëindiging van een domeinregistratie geldt niet de factuurperiode zoals
overeengekomen tussen de opdrachtgever en BeVisual maar wordt de registratie periode
als factuurperiode aangehouden zoals in artikel 7.2 en 7.3 vermeld.
Voor de volgende domeinnamen geldt een registratieperiode van 1 jaar:
- nl-domeinen.
- com-domeinen.
- net-domeinen.
- org-domeinen.
- be-domeinen.
Voor de volgende domeinnamen geldt een registratieperiode van 2 jaar:
- biz-domeinen.
- info-domeinen.
- de-domeinen.
- nu-domeinen.
- cc-domeinen.
- tv-domeinen.
- to-domeinen.
- fm-domeinen.
- Alle niet genoemde domeinnamen.
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