
Algemene Verkoopvoorwaarden

WEKIO
1. Algemeen 

1.1. WEKIO SARL (hierna te noemen de “Internet Service Provider”) is een bedrijf dat zich richt op het 
maken van websites. Met de ondertekening van een overeenkomst voor het maken van een website 
verklaart u zich akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

1.2. De Internet Service Provider behoudt zich het recht voor de geboden diensten aan te vullen, uit te 
breiden, te wijzigen, stop te zetten of te verbeteren, in het bijzonder als dit leidt tot verbetering van de 
technische standaard van de geleverde diensten of noodzakelijk wordt geacht om misbruik te 
voorkomen. Deze wijzigingen kunnen leiden tot verandering van het uiterlijk van de pagina's van de 
website. De Internet Service Provider voert wijzigingen slechts door als deze redelijk zijn en aanvaardbaar
voor de gebruiker van de website of als ze wettelijk vereist zijn.
Bovendien kan de Internet Service Provider wijzigingen aanbrengen in de gebruikersovereenkomst en de
Algemene verkoopvoorwaarden. De gebruiker wordt geacht met de wijziging in te stemmen als hij 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van wijziging geen bezwaar aantekent. In de 
kennisgeving van wijziging informeert de Internet Service Provider de gebruiker over de gevolgen als hij 
zijn bezwaar niet kenbaar maakt. 

2. Doel van de overeenkomst, wijziging van de overeenkomst 

2. WEKIO levert een online dienst waarmee gebruikers hun eigen website kunnen maken. Het 
dienstenpakket stelt gebruikers in staat de vormgeving van hun website aan te passen, content 
voor de website te creëren en bij te houden en rubrieken te beheren. 

2.1 WEKIO biedt voor deze dienst verschillende varianten aan: 
Een variant met betaling per jaar en een variant voor professionals met online betaalmodule.
Inclusief onbeperkte data-hosting, domeinnaam, e-mailadres en aan de domeinnaam 
gekoppelde diensten.

2.2 Alle diensten die door de Internet Service Provider worden geleverd kunnen op ieder 
moment worden beëindigd. De gebruiker kan in dat geval geen voortzetting van dit type dienst 
eisen. 

2.3 De Internet Service Provider behoudt zich het recht voor gebruik te maken van de diensten 
van derden om zijn eigen diensten te verbeteren. 

3. Persoonsgegevens 

3.1 De gebruiker verklaart dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De 
gebruiker stemt ermee in dat de door hem verstrekte gegevens door de Internet Service 
Provider worden vastgelegd en elektronisch opgeslagen. De Internet Service Provider zal deze 
gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming 
heeft gegeven of als het doorgeven van zijn persoonsgegevens nodig is voor uitvoering van de 
overeenkomst (zo worden bij bestelling van een domeinnaam de persoonsgegevens van de 
gebruiker doorgegeven aan de centrale instantie voor registratie van domeinnamen). De 
gebruiker verplicht zich zijn persoonsgegevens up-to-date te houden. Om misbruik door 
onbevoegde derden te voorkomen is de gebruiker gehouden de inloggegevens vertrouwelijk te 



bewaren. 

4. Duur en einde van de overeenkomst, stopzetting van diensten, terugbetaling van 
ontvangen vergoedingen. 

4.1 De gebruiker kan de overeenkomst op ieder moment per aangetekende post met 
ontvangstbevestiging en zonder opgaaf van redenen beëindigen. Bij beëindiging van de 
overeenkomst dienen de geregistreerde domeinnaam en het e-mailadres te worden vermeld. 
Om de overeenkomst te beëindigen dient de gebruiker een aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging te sturen naar het hoofdkantoor van WEKIO. Bij intrekking binnen de 
wettelijke termijn worden aanschaf- en installatiekosten van de domeinnaam in mindering 
gebracht op het totaalbedrag.

4.2 Behoudens uitdrukkelijke kennisgeving wordt de overeenkomst gesloten voor de duur van 
twaalf maanden, met verlenging voor eenzelfde periode, tenzij de gebruiker de overeenkomst 
een maand voor de vervaldatum van de contracttermijn heeft opgezegd. Bij beëindigen van de 
overeenkomst dient de gebruiker de geregistreerde domeinnaam, zijn e-mailadres en de 
opzegdatum te vermelden. 

4.3 De Internet Service Provider kan de overeenkomst met de gebruiker eenzijdig en zonder 
opgaaf van redenen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De 
Internet Service Provider zal het door de gebruiker betaalde bedrag in dat geval op een pro rata-
basis van 25% terugbetalen. De Internet Service Provider behoudt zich het recht voor de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de gebruiker zijn contractuele 
verplichtingen niet is nagekomen. Niet nakomen van contractuele verplichtingen kan 
bovendien leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Vooruitbetaalde bedragen 
zullen in dat geval niet worden terugbetaald. Zijn verschuldigde bedragen niet betaald, dan 
heeft de Internet Service Provider recht op de domeinnaam van de gebruiker, mag hij de 
website verwijderen en de toegang van de gebruiker blokkeren. De Internet Service Provider zal 
de gebruiker dienovereenkomstig informeren. De gebruiker verklaart kennis te hebben 
genomen van deze gebruikersvoorwaarden, hiermee te hebben ingestemd en bij ontbinding 
alle bevoegdheden uitdrukkelijk over te dragen aan WEKIO. 

4.4 Na beëindiging van de overeenkomst is de Internet Service Provider niet verplicht om 
contractueel overeengekomen diensten te verbeteren. De Internet Service Provider heeft dan 
tevens het recht om sommige data van de gebruiker te verwijderen, waaronder de e-mails in 
diens mailbox. Verhuizen van de gegevens van de website van de gebruiker naar een andere 
provider is niet mogelijk. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de 
gegevens tijdig op te slaan en weg te halen. Bovendien kan de Internet Service Provider bij 
beëindiging van de overeenkomst domeinen van de gebruiker verwijderen die door de instantie
voor toekenning van domeinnamen niet naar een andere provider zijn verhuisd.

4.5 Herstel van de domeinnaam is gratis als de domeinnaam is verlopen en weer tot het publieke
domein behoort. De klant heeft de mogelijkheid om te verzoeken de domeinnaam naar een 
nieuwe aanbieder te verhuizen. Aan de verhuizing zijn kosten verbonden.

4.6 Bij dubbele betaling per cheque, creditcard, PayPal of een andere betaalwijze, dient direct 
een verzoek om teruggave te worden gedaan door een aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging te sturen naar: Wekio, 21 rue Pixérécourt, 75020 Paris, Frankrijk.
Dit verzoek moet binnen 60 dagen worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt 
het bedrag automatisch bijgeschreven en wordt de overeenkomst met een jaar verlengd.
De termijn voor teruggave is 30 tot 60 dagen vanaf de datum van ontvangst van de 
aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Het verzoek om teruggave kan uitsluitend 



worden ingediend door degene die de overeenkomst is aangegaan.

4.7 Is bij het aangaan van de overeenkomst gekozen voor betaling via de PayPal-rekening van 
derden, dan kan het verzoek om teruggave niet op naam van de gebruiker worden gedaan, 
maar uitsluitend door deze derde partij.

4.8 Bij intrekking met ontvangstbevestiging wordt de procedure voor anulering van het via 
PayPal afgesloten abonnement overgedragen aan de klant. De gebruiker dient zich conform de 
algemene voorwaarden aan deze procedure te houden. Bij betaling per cheque hoeven geen 
stappen te worden ondernomen, het abonnement zal dan automatisch worden geanuleerd. 
Teruggave is niet mogelijk als de gebruiker zich niet houdt aan de procedure, die hem per e-mail
zal worden toegestuurd.

4.9 De klant ontvangt 30 dagen voor de vervaldatum van de domeinnaam op het e-mailadres 
dat hij bij inschrijving heeft opgegeven bericht over verlenging van zijn abonnement en tevens 
een bericht per sms als de website is verlopen. 
WEKIO kan niet aansprakelijk worden gesteld als e-mails niet worden gelezen of als het e-
mailadres is veranderd en de klant niet reageert.
Als de klant niet reageert en ook niet betaalt, behoudt WEKIO zich het recht voor de website met
onmiddellijke ingang te sluiten en zullen de gegevens vanaf het sluiten van de website nog 1 
maand worden bewaard.

5. Algemene verplichtingen van de gebruiker 

5.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem geleverde of op zijn website opgeslagen 
content. De Internet Service Provider is niet verplicht de websites van gebruikers te controleren 
op wetsovertredingen. 

5.2 De gebruiker belooft om bij gebruikmaking van zijn website en het beheer van zijn pagina's 
de in zijn land geldende wetgeving na te leven. 

5.3 De gebruiker belooft om bij gebruikmaking van onze hosting service geen acties te 
ondernemen die de rechten van derden (met inbegrip van persoonlijkheidsrechten) kunnen 
schenden. 

5.4 De gebruiker belooft om geen wettelijk verboden content of content die in strijd is met de 
goede zeden te publiceren (in het bijzonder pornografische, racistische, xenofobe, 
extremistische of anderszins laakbare content), noch content waarmee de rechten van derden 
kunnen worden geschaad (waaronder persoonlijkheidsrechten, gedeponeerde handelsmerken, 
naamrechten of auteursrechten). Bovendien belooft de gebruiker om zijn website niet aan te 
wenden voor spamming, extreme uitingen en nepnieuws. Als de frauduleuze handelingen van 
een gebruiker schadelijk zijn voor WEKIO of de rechten van derden, zullen de kosten hiervan op 
hem en zijn eventuele mededaders worden verhaald. De gebruiker belooft tevens WEKIO te 
ondersteunen bij het voorkomen van dergelijk gedrag. 

5.5 De gebruiker belooft te voldoen aan de in zijn land geldende wettelijke vermeldingen. 

5.6 Het is de gebruiker verboden om via de systemen of de servers van de Internet Service 
Provider een groot aantal e-mails met dezelfde inhoud te versturen (Spam) naar ontvangers die 
daarvoor geen toestemming hebben gegeven. 

5.7 De gebruiker gebruikt de door WEKIO geleverde sjablonen uitsluitend voor zijn website. Het 
is de gebruiker uitdrukkelijk verboden de website te kopiëren, te verhuizen naar en te gebruiken 
op een externe server. 



6. Registratie van domeinnaam, annulering van domeinnaam en verandering van provider

6.1 Bij de aanbieding is toekenning van een domeinnaam en een e-mailadres inbegrepen. Voor 
het verstrekken en/of behouden van domeinen treedt de Internet Service Provider uitsluitend 
op als tussenpersoon tussen de gebruiker en de voor toekenning van domeinnamen 
verantwoordelijke instanties (“registrar”).
Domeinen in het topsegment worden voornamelijk beheerd door een groot aantal nationale 
instanties, waarvan het merendeel op landelijk niveau actief is. Elke instantie hanteert haar eigen
voorwaarden voor registratie en beheer van domeinnamen, die de gebruiker per e-mail zullen 
worden toegestuurd. De voorwaarden voor registratie van de betreffende aanbieders van 
domeinnamen zijn derhalve van toepassing als aanvulling op deze algemene voorwaarden; zo 
zijn bijv. op Franse domeinnamen de voorwaarden van de AFNIC van toepassing, als onderdeel 
van deze overeenkomst.
De voorwaarden van de respectieve toekenningsinstanties zullen dientengevolge op 
eensluidende wijze worden toegepast. De Internet Service Provider stuurt de gebruiker op 
verzoek een kopie van deze voorwaarden.

6.2 De gebruiker belooft in het bijzonder juiste en volledige informatie te verstrekken voor 
toekenning van de domeinnaam (“registrant”) en het administratief contact bij registratie van 
die domeinnaam. In sommige gevallen is WEKIO het aanspreekpunt voor zaken van technische 
aard. Los van de bedoelde voorwaarden voor registratie dient de gebruiker ook de naam van de 
instantie die de domeinnaam heeft toegekend, een bestaand correspondentieadres 
(postbusnummers en anonieme adressen zijn niet toegestaan), een geldig e-mailadres en een 
telefoonnummer op te geven. Bij wijziging van deze gegevens is de gebruiker verplicht de 
Internet Service Provider hierover onmiddellijk met een online update te informeren. 

6.3 Bij het aangaan van de overeenkomst stelt de Internet Service Provider de bevoegde 
registrar in de gelegenheid de gewenste domeinnaam te gebruiken. De Internet Service Provider
kan wachten met het activeren van een domeinnaam tot het aan de aanbieder verschuldigde 
bedrag is ontvangen. De Internet Service Provider kan geen invloed uitoefenen op toekenning 
van een domeinnaam door de bevoegde instantie. De Internet Service Provider kan niet 
garanderen dat de gebruiker de gevraagde domeinnaam krijgt toegekend noch dat 
domeinnamen vrij zijn van rechten van derden of dat de domeinnaam voor altijd wordt 
toegekend. Alle door de Internet Service Provider verstrekte informatie over de beschikbaarheid 
van een domeinnaam is gebaseerd op inlichtingen van derden en heeft uitsluitend betrekking 
op het moment waarop die informatie is opgevraagd. De domeinnaam wordt pas geacht te zijn 
toegekend als hij op naam van de gebruiker is geregistreerd en in de database van de registrar is
ingevoerd. 

6.4 Alvorens een domeinnaam in gebruik te nemen controleert de gebruiker of de naam geen 
inbreuk maakt op rechten van derden of in strijd is met de geldende wetgeving. De gebruiker 
verklaart dat hij aan deze verplichting heeft voldaan en dat er bij controle geen aanwijzingen 
waren voor overtreding van de wet of schending van de rechten van derden. 

6.5 Het is mogelijk om de gevraagde domeinnaam na registratie te wijzigen, maar aan aanschaf 
en activering zijn kosten verbonden. Als de domeinnaam in de tijd die gemoeid is met 
doorsturen van het verzoek naar de beheerder al blijkt te zijn toegekend, heeft de gebruiker het 
recht om tegen hetzelfde tarief een andere domeinnaam te kiezen. Dit is niet van toepassing als 
bij verandering van provider, de vorige provider niet instemt met de wijziging. In dat geval zal de
gebruiker de nodige stappen zetten voor het vrijgeven van de domeinnaam door de vorige 
provider of de Internet Service Provider vragen om een andere domeinnaam, tegen extra kosten.
Als sommige domeinnamen door de gebruiker zelf zijn geannuleerd of op bevel van de rechter 



in het kader van een conflict over de domeinnaam zijn geschrapt, heeft de gebruiker geen recht 
op een gratis vervangende domeinnaam. 

6.6 Binnen de grenzen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de 
bevoegde instanties kan de gebruiker alle door de Internet Service Provider geregistreerde 
domeinnamen verhuizen naar een andere provider, mits de nieuwe provider een domeinnaam 
van hetzelfde niveau aanbiedt (bijv. “fr”) en voor zover dit technisch vereist is, meewerkt aan de 
verandering van provider. Voor het verkrijgen van de autorisatiecodes gedurende de looptijd 
van de overeenkomst zijn extra kosten verschuldigd.
De overeenkomst blijft bij zo'n verandering van provider ongewijzigd. De gebruiker dient echter 
per aangetekende post met ontvangstbevestiging kennis te geven van de annulering of de 
ontbinding van de overeenkomst. Elke verklaring met betrekking tot de domeinnaam, in het 
bijzonder het annuleren ervan, een verandering van provider en de opheffing van de 
domeinnaam dient schriftelijk met ontvangstbevestiging te geschieden. Als de gebruiker of de 
nieuwe provider verzuimt tijdig stappen te zetten of als niet wordt voldaan aan de voorwaarden 
voor verandering, waardoor de Internet Service Provider niet met de verandering van provider 
kan instemmen, heeft de aanbieder van de domeinnaam na de annuleringsdatum uitdrukkelijk 
recht op de geannuleerde en door de bevoegde instantie verwijderde domeinnaam. 

6.8 De gebruiker is gehouden de Internet Service Provider onmiddellijk te informeren als hij 
geen recht meer heeft op een op zijn naam geregistreerde domeinnaam.

6.9 Zodra de domeinnaam weer tot het publieke domein behoort, kan hij door derden worden 
gekocht. WEKIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de domeinnaam en er 
kan geen schadevergoeding worden geëist.

7. Vermindering van prestaties 

7.1 De Internet Service Provider spant zich in om te zorgen dat de verleende diensten en functies
voortdurend operationeel zijn. De gebruiker erkent echter dat om technische redenen en door 
afhankelijkheid van de Internet Service Provider van externe factoren, zoals 
telecommunicatienetwerken, beschikbaarheid zonder onderbreking niet kan worden 
gegarandeerd. De gebruiker kan derhalve niet eisen dat websites permanent toegankelijk zijn. 
Tijdelijk beperkte toegang vormt geen reden om garantie te eisen en geeft geen recht op 
tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Naast de mogelijk beperkte toegang door 
externe omstandigheden waarop de Internet Service Provider geen invloed heeft, behoudt de 
Internet Service Provider zich het recht voor de toegang tijdelijk en/of volledig te beperken, 
onder meer als de website tijdelijk niet beschikbaar is door het aanbrengen van technische 
verbeteringen of het verwijderen van fouten of gebreken e.d. 

7.2 Om te zorgen dat de functies voor het bewerken van de website correct kunnen worden 
uitgevoerd, moeten systeemverbeteringen worden doorgevoerd. Een lijst van deze 
verbeteringen is beschikbaar op de beheerinterface. De Internet Service Provider is in geen 
geval aansprakelijk voor onderbrekingen als gevolg van configuratie van het systeem en 
hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist. 

8. Aansprakelijkheid 

8.1 De Internet Service Provider is niet aansprakelijk voor dataverlies door de gebruiker noch 
voor ongeoorloofde toegang van derden tot de persoonsgegevens van de gebruiker (cf. 
hackers). 

8.2 De Internet Service Provider kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor misbruik door 
derden van data en gegevens waartoe zij van de gebruikers zelf toegang hebben gekregen. 

8.3 De Internet Service Provider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteit of content 



die door de gebruiker is gegenereerd. 

8.4 De Internet Service Provider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financieel verlies of 
andere schade die voortvloeit uit een storing of onbeschikbaarheid van het systeem. Tenzij 
sprake is van schade aan leven, lichaam of gezondheid kan geen aanspraak worden gemaakt op 
schadevergoeding door WEKIO. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die
het gevolg is van ernstige nalatigheid van WEKIO of van opzettelijke schending of ernstige 
nalatigheid van een wettelijk vertegenwoordiger of werknemer van WEKIO. 

8.5 De aansprakelijkheid van de Internet Service Provider of aangesloten aanbieders is beperkt 
tot 30% van de prijs van een jaarabonnement, exclusief btw. 

9. Gegevensbescherming 

9.1 De Internet Service Provider verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van de 
gebruikers. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Internet 
Service Provider en het beleid inzake gegevensbescherming.

9.2 De gebruiker is zich ervan bewust dat de Internet Service Provider vanuit technisch oogpunt 
sommige op de server geregistreerde gegevens kan zien en dat theoretisch de mogelijkheid 
bestaat dat derden tijdens de datatransmissie op internet toegang hebben tot de gegevens van 
de gebruiker. 

10. Intrekking 

10.1 Conform de Franse wetgeving kan de gebruiker zijn voornemen om een overeenkomst aan 
te gaan binnen 14 dagen schriftelijk en zonder opgaaf van redenen intrekken (aangetekende 
brief met ontvangstbevestiging). Deze termijn vangt aan bij ontvangst van de schriftelijke 
kennisgeving, maar niet voorafgaand aan sluiting van de overeenkomst noch als de 
overeenkomst niet voldoet aan de voorwaarden. Voor de inachtneming van de bedenktermijn is 
het voldoende om de intrekking per post te versturen naar WEKIO, 21 rue Pixérécourt, 75020 
Paris, Frankrijk.
Gevolgen van de intrekking: Bij intrekking volgens de voorwaarden worden de wederzijds 
ontvangen en eventueel bijkomende voordelen (bijv. rente) teruggegeven. Als de gebruiker de 
ontvangen voordelen niet geheel of gedeeltelijk, of alleen in verslechterde staat, kan 
teruggeven, is hij een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de waarde. De 
bedenktermijn vangt voor de gebruiker aan bij het versturen van de intrekking en voor ons bij 
de ontvangst daarvan. 
Opmerking: het recht van de gebruiker om de overeenkomst te annuleren eindigt eerder als de 
Internet Service Provider de dienstverlening met uitdrukkelijke instemming van de gebruiker in 
gang heeft gezet voordat de bedenktermijn is verstreken of als de gebruiker daarmee 
uitdrukkelijk heeft ingestemd (bijv. bij registratie van de domeinnaam).
Domeinnaam: conform het bepaalde in art. L.221-28 1° van de Code de la consommation [Frans 
consumentenrecht] blijft teruggave van de aanschafkosten van de domeinnaam de 
verantwoordelijkheid van de klant zodra de dienst na de orderbevestiging is geleverd.

11. Online verkoop
11.1 Bij een abonnement op de online verkoopmodule worden transactiekosten berekend voor 
transacties per bankpas via de elektronische betaalterminal (EBT).

5% - < 5000 €
4% 5000 - 10.000 €
3% 10.000 - 20.000 €
2% > 20.000 €



Een abonnement op de EBT voor 29,99 € per maand

11.2 Het minimumbedrag voor uitbetaling is 50 euro; boven dit bedrag wordt overgemaakt naar 
de bankrekening van de gebruiker, die hiervoor zijn IBAN dient op te geven.
De uitbetalingstermijn is 30 dagen vanaf de aanvraagdatum.

12. Versturen van SPAM is absoluut verboden

12.1 De klant belooft de functionaliteiten van de aanbieder niet te gebruiken voor het versturen 
van een groot aantal mails (SPAM), van mails aan personen die deze niet wensen te ontvangen 
of van mails naar foutieve e-mailadressen. WEKIO behoudt zich het recht voor software op zijn 
server te installeren die tot doel heeft deze praktijken te verhinderen. WEKIO behoudt zich het 
recht voor de berichtendienst van de klant met onmiddellijke ingang op te schorten als het in 
groten getale versturen van e-mails vanaf diens website de integriteit en/of de veiligheid van het
netwerk van de aanbieder ondermijnt.

Dit geldt ook bij een klacht (al dan niet van een klant) over een verstuurde e-mail. 

De klant erkent dat als deze verplichting niet wordt nageleefd WEKIO het recht heeft de 
betreffende dienstverlening met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd geheel of 
gedeeltelijk te beperken, te onderbreken of op te schorten, en zelfs om de overeenkomst 
definitief te beëindigen als waarschuwingen aan de klant voor per e-mail verstuurde spam 
worden genegeerd.

12.2
De klant is verplicht een kopie van de verzonden gegevens te bewaren.

13. Webmail

13.1 Webmail is een service die WEKIO aanbiedt om e-mails te kunnen lezen; de mailbox heeft 
een opslaglimiet van 1 GB voor het hoofdadres contact@.

13.2 De gebruiker kan op elk gewenst moment overstappen naar een hogere opslaglimiet.
Tarieven:  Webmail 1,99€ / 3GO - 3,99 € / 5GO -  7,99€ / 10GO

14. Domeinnamen

14.1 Domeinnaam gratis bij het maken van een website

Bij het aanbod is gratis een eigen domeinnaam inbegrepen.

Lijst van gratis beschikbare domeinnamen: 

.com .fr .be .eu .es .co.uk .de .ch .it .nl .li .pt .lt .us .wf .tf .yt .pm

Het aanbod is beperkt tot één gratis domeinnaam per website en per persoon, onder 
voorbehoud van beschikbaarheid. De looptijd van de domeinnaam is gekoppeld aan de datum 
waarop de website is gemaakt, te weten een jaar vanaf de aanschafdatum van de domeinnaam.

14.2 Optionele domeinnamen

De klant kan voor zijn website optioneel gebruikmaken van speciale extensies.



Lijst van extensies die niet gratis worden aangeboden:

.ac .af .ag .am .as .asia .at .biz .bo .bz .ca .cat .cc .cl .cm .cn .co .coop .cr .cx .cz .dk .do .ec .fi .fm 

.gd .gg .gl .gs .gy .hk .hn .hr .ht .ie .im .in .info .io .je .jobs .ki .kr .la .lc .lu .lv .me .mg .mn .mobi 

.ms .mu .mx .name .net .nf .nu .org .pe .pl .pro .pw .re .ro .sa .sb .sc .se .sh .si .sn .so .sx .tel .tl .tn 

.travel .tv .tw .uk .uy .vc .vg .xxx 

14.3 Optie Nieuwe Extensies
De mogelijkheid bestaat om een website te maken met nieuwe extensies als “.photo, 
.photography, .gallery...”

of als het bedrijf in Parijs is gevestigd, de extensie “.paris”. Zo kan iedereen een extensie naar zijn 
gading vinden, aangeven tot welke geografische zone hij behoort, gericht communiceren, 
meerdere domeinnamen gebruiken of zijn aanwezigheid op internet uitbreiden met 
bijvoorbeeld themawebsites.

14.4 Lijst van nieuwe beschikbare extensies:

.photo .photography .photos .pictures .press .paris .website .actor .agency .archi .associates 

.audio .bar .boutique .brussels .business .club .design .digital .gallery .graphics .immo .london 

.love .media .miami .news .pics .pizza .pub .restaurant .sarl .space .tech .wedding .sale .wiki 

.abogado .academy .accountant .accountants .adult .airforce .alsace .apartments .army .art 

.attorney .auction .auto .band .barcelona .bargains .bayern .beer .berlin .best .bet .bible .bid 

.bike .bingo .bio .black .blackfriday .blog .blue .broker .builders .bzh .cab .cafe .cam .camera 

.camp .capital .car .cards .care .career .careers .cars .casa .cash .casino .catering .center .ceo 

.chat .cheap .christmas .church .city .claims .cleaning .click .clinic .clothing .cloud .coach .codes 

.coffee .college .cologne .community .company .computer .condos .construction .consulting 

.contractors .cooking .cool .corsica .country .coupons .courses .credit .creditcard .cricket 

.cruises .cymru .dance .date .dating .degree .delivery .democrat .dental .dentist .desi 

.diamonds .diet .direct .directory .discount .doctor .dog .domains .download .eco .education 

.email .energy .engineer .engineering .enterprises .equipment .estate .eus .events .exchange 

.expert .exposed .express .fail .faith .family .fans .farm .fashion .feedback .film .finance .financial 

.fish .fishing .fit .fitness .flights .florist .flowers .football .forex .forsale .foundation .fun .fund 

.furniture .futbol .fyi .gal .game .games .garden .gdn .gift .gifts .gives .glass .global .gmbh .gold 

.golf .gratis .green .gripe .group .guide .guitars .guru .hamburg .haus .healthcare .help .hiphop 

.hiv .hockey .holdings .holiday .horse .hospital .host .hosting .house .how .ink .institute .insure 

.international .investments .irish .ist .istanbul .jetzt .jewelry .juegos .kaufen .kim .kitchen .kiwi 

.koeln .kyoto .land .lat .law .lawyer .lease .legal .lgbt .life .lighting .limited .limo .link .live .loan 

.loans .lol .ltd .ltda .luxury .maison .makeup .management .market .marketing .markets .mba 

.melbourne .memorial .men .menu .moda .moe .mom .money .mortgage .movie .navy 

.network .ninja .one .onl .online .ooo .organic .osaka .ovh .partners .parts .party .pet .pink 

.place .plumbing .plus .poker .porn .productions .promo .properties .property .protection 

.quebec .racing .recipes .red .rehab .reise .reisen .rent .rentals .repair .report .republican .rest 

.review .reviews .rich .rip .rocks .rodeo .ruhr .run .saarland .salon .school .schule .scot .security 

.services .sex .sexy .shiksha .shoes .shopping .show .singles .site .ski .soccer .social .software 

.solar .solutions .soy .srl .storage .store .studio .study .style .sucks .supplies .supply .support .surf 

.surgery .swiss .systems .taipei .tattoo .tax .taxi .team .technology .tennis .theater .theatre 

.tickets .tienda .tips .tires .tirol .today .tools .top .tours .town .toys .trade .trading .training 

.university .vacations .vegas .ventures .vet .viajes .video .villas .vin .vip .vision .vlaanderen 



.vodka .vote .voto .voyage .wales .wang .watch .webcam .win .wine .work .works .world .wtf 

.xyz .yoga .zone 

14.5 Tarieven domeinnamen

De tarieven van domeinnamen zijn variabel en wisselend.  De klant erkent, begrijpt en 
accepteert dat sommige domeinnamen zijn vastgesteld volgens de Voorschriften van het 
register tegen een variabel tarief (voorbeeld: standaard- en premiumdomeinnamen) en/of een 
niet uniform tarief voor verlenging van de registratie (de kosten voor verlenging van de 
registratie kunnen verschillen per domeinnaam van hetzelfde TLD).

14.6 Verlenging van de domeinnaam

Op de vervaldatum heeft de klant 5 dagen de tijd om te verlengen; na deze termijn wordt de 
domeinnaam op grond van de Voorschriften van het register voor een periode van dertig (30) 
dagen in quarantaine geplaatst.

Verlengt de klant de domeinnaam of domeinnamen niet binnen de termijn van 5 dagen, dan 
kunnen ingevolge de Voorschriften van het register naast de verlengingskosten extra kosten in 
rekening worden gebracht. Bedenk dat de meeste domeinen, waaronder .com, .biz en .net 
tijdens de quarantaine uitsluitend binnen uiterlijk 30 dagen kunnen worden hersteld.

Wordt de domeinnaam niet binnen de termijn van vijf dagen voor terugkoop van het domein 
verlengd, dan wordt de naam uit het register verwijderd en teruggeplaatst voor registratie op 
basis van het principe dat wie het eerst komt het eerst maalt.

De uitsteltermijn voor verlenging en de uitsteltermijn voor terugkoop variëren naargelang het 
domein en de Voorschriften van het register. Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
specifieke voorwaarden voor domeinen en de Voorschriften van het register.

Zodra de domeinnaam weer in het publieke domein is geplaatst, kan hij door derden worden 
gekocht. WEKIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de domeinnaam en er 
kan geen schadevergoeding worden geëist.

(Voor het laatst bijgewerkt op: 15-06-2018) 
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