URL forwarding €5,67 p.m4

Domeinnaam in Sunrise I eenmalig €100,-

www alias GRATIS

Aanvraagformulier .EU domein SUNRISE periode

.EU €30,- p/jaar

Perrit is een geregistreerde handelsnaam van Pagelink BV

Bestaande domeinnaam:

Domeinnaam in Sunrise II eenmalig €140,-

Bestaande domeinnaam:

Domeinnaam in Landrush eenmalig €0,-

Bestaande domeinnaam:

Voorwaarden:
Voor het aanvragen van .eu domeinnamen zijn extra formulieren noodzakelijk. Hierover zal Perrit contact met u opnemen. U
kunt op www.perrit.nl een omschrijving van deze formulieren vinden, evenals de meest gestelde vragen. U kunt slechts één
domeinnaam per formulier aanvragen. Perrit kan niet garanderen dat de aanvraag succesvol zal worden afgerond. Voor alle
voorwaarden verwijzen wij u naar www.perrit.nl/EU
Alle aanvragen zijn conform de Algemene Voorwaarden van de EURID

Wat is voor de domeinnaam van toepassing? 1 van de keuzes is verplicht in SUNRISE I
Registered National Trademark:
Registered International/ Community Trademark
Public body (gemeente namen)
Geografische Indicatie en Bestemming
1) Bij welke instantie zijn deze rechten aangevraagd?:
2) Land van aanvraag of claim?:
Betaalwijze:
Factuur
Machtiging9
1.

Bank/Giro rekening:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Pagelink om van zijn/haar onder genoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven wegens
bovenstaand abonnement. De abonnementskosten zullen aan het begin van elke nieuwe periode in één keer worden afgeschreven.

Alle bedragen op dit formulier zijn per maand en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Abonnementsduur is één jaar en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden tenminste 1 maand voor het ingaan van de nieuwe termijn. Betaling per aangegeven betalingsfrequentie vooruit. Op al onze
aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994
onder nummer 1994/189 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. De algemene voorwaarden zijn ook via Internet in te zien:
Door het tekenen geeft u te kennen de inhoud van de fenit voorwaarden grondig te hebben bestudeerd en de fenit voorwaarden te erkennen als enige voorwaarden die van
invloed zijn op deze overeenkomst.

Bedrijfsnaam:
Naam en voorletters:
Bornsestraat 1d
7556 BA Hengelo

Adres:

Post bus 76
7550 AB Hengelo

Telefoonnummer:

tel 074 750 12 50
fax 074 750 12 51

KvK nummer:

www.perrit.nl

Postcode en plaats:
BTW nummer:
Emailadres:
Ondergetekende verklaart zich akkoord en verklaart tekenbevoegd te zijn namens de bij de contractgegevens vermelde organisatie.

info@perrit.nl
Postbank 73.63.658
Rabobank 39.7525.850
kvk 040.50.977

Datum:

Handtekening:

Referentie partner
E-mail partner
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