OVERZICHT VOORRANGSPERIODE
1 juni 2015, 13:00 UTC – 14 Augustus 2015, 15:00 UTC

Vanaf 1 juni tot en met 14 augustus kan iedereen de door hem of
haar gewenste domeinnaam aanvragen bij een van de deelnemende registrars. Pas in de periode ná 14 augustus zal een
domeinnaam worden toegekend. Het maakt dus niet uit of een
aanvraag al op 1 juni gedaan wordt of pas op 14 augustus.
Gedurende de voorrangsperiode, en nog even daarna, zullen de
dubbele aanvragen voor een domeinnaam gevalideerd worden,
zodat deze aan die aanvrager wordt toegekend die daar het
meeste recht op heeft, conform het uitgiftebeleid.
Wanneer een domeinnaam slechts één keer is aangevraagd, zal
dit domein automatisch aan de aanvrager worden toegekend, mits
de aanvraag voldoet aan de hieronder gestelde voorwaarden.
Wanneer er twee of meer aanvragen zijn voor een domeinnaam,
zal na de validatieprocedure voorrang worden gegeven op basis
van de onderstaande hiërarchische volgorde:

VOORRANGSBELEID
1. Naamaanvraag van een publieke instelling. Bijvoorbeeld bibliotheek.amsterdam. Amsterdamse publieke instellingen krijgen
voorrang boven niet-Amsterdamse publieke instellingen.
2. Naamaanvraag van een in Nederland geldig merk of handelsnaam. Bijvoorbeeld heineken.amsterdam. Amsterdamse
merken en handelsnamen krijgen voorrang boven niet-Amsterdamse merken en handelsnamen.
3. Naamaanvraag van een geografische plaats of buurt binnen
de gemeente van Amsterdam door een publieke instelling,
instituut zonder winstoogmerk of ondernemersvereniging die de
geografische plaats of buurt in kwestie dient of representeert.
Bijvoorbeeld kalverstraat.amsterdam.
4. Persoonlijke naamaanvraag van een natuurlijk persoon
woonachtig in Amsterdam. Bijvoorbeeld eberhardvanderlaan.
amsterdam.
* Wanneer er twee of meer aanvragen zijn voor een domeinnaam
en geen van bovenstaande 4 voorrangsregels van toepassing zijn,
zal ook voorrang worden gegeven aan aanvragers met een geldig
adres in de gemeente van Amsterdam.
* Wanneer er twee of meer aanvragen zijn voor een domeinnaam
met dezelfde voorrang, zullen deze aanvragers uitgenodigd worden voor een veiling van de domeinnaam. Deze veilig zal worden
verzorgd door een onafhankelijke veilingaanbieder. De door deze
aanbieder opgelegde regels zijn van toepassing. Aanvragers zijn
niet verplicht om deel te nemen aan de veiling; zij mogen hun
aanvraag terugtrekken. De uitkomst van een veiling zal bindend
zijn voor alle betrokken partijen.
Het valideren in geval van meerdere aanvragen van een domeinnaam zal worden verzorgd door Valideus Ltd. in samenwerking
met Novagraaf B.V.
Aanvragers kunnen om aanvullende informatie gevraagd worden,
wanneer dit nodig geacht wordt om toekenning van de domeinnaam op juiste wijze te laten plaatsvinden.

REGELS RONDOM DOMEINNAAM
Om in aanmerking te komen voor voorrang, moeten de
domeinnaam en de naam van de aanvrager overeenkomen.
De volgende regels gelden:
• De domeinnaam moet het onderscheidende gedeelte van de
naam van de aanvrager bevatten. Bijvoorbeeld, handelsnaam
‘ABC schoenen’ is wel geschikt voor voorrang op ‘abc.amsterdam’
maar niet op ‘schoenen.amsterdam’.
• De aanvrager kan geen voorrang krijgen wanneer zijn of haar
naam volledig generiek of beschrijvend is. Voorbeelden zijn
‘hotel.amsterdam’, ‘cafe.amsterdam’, ‘tours.amsterdam’ en
‘taxi.amsterdam’.
• De naam van de aanvrager moet overeenkomen met de aangevraagde domeinnaam. Bijvoorbeeld, wanneer de naam van
een publieke instelling aangevraagd wordt, moet dit worden
gedaan door de publieke instelling zelf of door een gemachtigd persoon. Wanneer de aanvrager een gemachtigd persoon
is, dient deze bewijs aan te leveren dat de publieke instelling
instemt met de aanvraag.
• Bedrijfsaanduidingen (zoals N.V., B.V., C.V., V.O.F.) mogen
worden weggelaten uit de domeinnaam.
• Woorden als ‘de’, ‘het’, ‘een’ en ‘van’ of hun equivalenten in
het Engels of andere talen, mogen worden weggelaten uit de
domeinnaam.
• Wanneer de naam van de aanvrager gedeeltelijk overeenkomt
met het achtervoegsel ‘Amsterdam’, mag dit worden weggelaten uit de domeinnaam in het geval het overige gedeelte van de
domeinnaam niet volledig generiek of beschrijvend is. Bijvoorbeeld, een aanvraag gebaseerd op handelsnaam ‘Amsterdam
Hotel’ geeft geen voorrang op ‘hotel.amsterdam’, omdat ‘hotel’
generiek en beschrijvend is.
• Tekens als “@” en “&” mogen tevens gespeld worden als hun
equivalenten in het Nederlands, Engels of andere talen.
• Wanneer de aangevraagde domeinnaam letters bevat als “á”,
“é”, “í”, “ó”, “ú”, “ü” “ñ”, mag de aanvrager deze veranderen
door respectievelijk “a”, “e”, “i”, “o”, “u”, or “n”, of de conventionele manier van spellen (zoals “ae”, etc.). Omdat een domeinnaam geen spaties of speciale tekens (zoals bijvoorbeeld “.”,
“@”, “&”, “$”, “#”, “%”, “!”, “:”, “*”, “+”) kan bevatten, mogen
deze of worden weggelaten of worden vervangen door “-“.

IN AANMERKING KOMEN VOOR VOORRANG
Voorrang 1: Namen van publieke instellingen of
organisaties zonder winstoogmerk die publieke taken
vervullen (zoals universiteiten, openbare scholen,
theaters en koren).
Een aanmelding gebaseerd op de naam van een publieke instelling of organisatie zonder winstoogmerk die een publieke taak
vervult, moet aan de volgende eisen voldoen:
• De publieke instelling of organisatie zonder winstoogmerk moet
een publieke taak vervullen die grotendeels met publiek geld
wordt gefinancierd.
• De aangevraagde domeinnaam moet overeenkomen met de
volledige naam, officiële afkorting, gebruikelijke afgekorte vorm
of namen die veel gebruikt worden om de publieke instelling of

• organisatie zonder winstoogmerk aan te duiden of om haar
organisaties, afdelingen, kantoren of agentschappen te omschrijven.
Benodigde informatie voor validatie
Voor validatie van de naam van de publieke instelling of organisatie zonder winstoogmerk, dient de aanvrager de volgende
informatie in te dienen via het online validatiesysteem:
a. Volledige naam van de publieke instelling of organisatie
zonder winstoogmerk.
b. Adres van de publieke instelling of organisatie zonder
winstoogmerk.
c.
Omschrijving van de publieke taken die de publieke instelling
of organisatie zonder winstoogmerk vervult.
d. Bewijs van toestemming voor de aanvraag van de domeinnaam van de publieke instelling of organisatie zonder
winstoogmerk. Dit document dient voorzien te zijn van de
stempel of zegel van de publieke instelling of organisatie
zonder winstoogmerk en in het document dient de functie van
de aanvrager duidelijk te worden uitgelegd.
Voorrang 2: In Nederland geldige geregistreerde
merken en handelsnamen.
Een aanmelding gebaseerd op een geregistreerd merk moet
aan de volgende eisen voldoen:
• Het merk moet geregistreerd zijn bij de Benelux Office for
Intellectual Property (BOIP) of het moet een geregistreerd
Europese Gemeenschap merk of een internationaal merk
met geldigheid in Nederland zijn.
• De registratie van het merk moet geldig zijn op het moment
van domeinaanvraag. Niet volledig geregistreerde merken
zijn niet geldig.
• De aangevraagde domeinnaam moet volledig overeenkomen
met het geregistreerde handelsmerk, duidelijke varianten
hierop of afkortingen hiervan.
Een aanmelding gebaseerd op een handelsnaam moet aan de
volgende eisen voldoen:
• De handelsnaam moet een naam zijn die de entiteit gebruikt
in haar dagelijkse werkzaamheden en waarmee zij zichzelf
onderscheidt. Generieke termen die de producten of diensten
van de entiteit omschrijven worden normaal gesproken niet als
handelsnaam goedgekeurd.
• De handelsnaam moet voor de domeinaanvraag gebruikt
worden in Nederland
• De domeinnaam moet overeenkomen met de volledige tekst
van de handelsnaam, duidelijke varianten hierop of
afkortingen hiervan.
Benodigde informatie voor validatie
Voor validatie van een geregistreerd merk, dient de aanvrager
de volgende informatie in te dienen via het online validatiesysteem:
e. Naam van het merk
f. Registratienummer
g. Datum van registratie

h. Jurisdictie van registratie (Benelux/Europese Gemeenschap/
Internationaal merk met geldigheid in Nederland)
i. Bewijs van eigendom van het merk of bewijs dat de aanvrager
toestemming voor de domeinaanvraag heeft van de eigenaar
van het merk
j. Adres van de geregistreerde eigenaar van het merk
Voor validatie van een handelsnaam, dient de aanvrager de
volgende informatie in te dienen via het online validatiesysteem:
a. Volledige handelsnaam
b. Naam en adres van de eigenaar van de handelsnaam
c. Bewijs van gebruik van de handelsnaam in Nederland. Dit bewijs moet duidelijk en alleenstaand de volledige handelsnaam
bevatten en kan een van de volgende zijn:
I. Gebruikt promotie en marketing materiaal (zoals brochures,
pamfletten, catalogi, productgebruiksaanwijzingen, persberichten, screenshots, social media marketing materialen
etc.).
II. Links naar websites, screenshots van websites
III. Van naam en adres voorziene facturen of bonnen
IV. Gebruikte foto’s of scans van
productetiketten of kaartjes
Voorrang 3: Naamaanvraag van een geografische
plaats of buurt binnen de gemeente Amsterdam
Een aanmelding gebaseerd op een geografische plaats of
buurt binnen de gemeente Amsterdam moet aan de volgende
eisen voldoen:
• De domeinnaam moet worden aangevraagd door een publieke
instelling, instituut zonder winstoogmerk, ondernemersvereniging of bewonersvereniging die de Amsterdamse geografische
plaats of buurt in kwestie dient of representeert (zoals bijvoorbeeld een ondernemersvereniging van een specifieke straat in
Amsterdam of een markthandelarenvereniging in een gedefinieerd gebied); en
• De aangevraagde domeinnaam moet de volledige naam of het
merendeel en het onderscheidende gedeelte van de geografische plaats of buurt (zoals straat, district etc.) die de aanvrager
representeert bevatten
Benodigde informatie voor validatie
Voor validatie van een geografische plaats of buurt binnen de
gemeente Amsterdam, dient de aanvrager de volgende informatie
in te dienen via het online validatiesysteem:
1. Volledige naam van de publieke instelling, organisatie zonder
winstoogmerk, ondernemersvereniging of bewonersverenging
2. Naam van de geografische plaats of buurt die de publieke
instelling, organisatie zonder winstoogmerk, ondernemersvereniging of bewonersvereniging representeert.
3. Een kopie van een officieel document voorzien van een stempel
of zegel (zoals briefpapier) van de publieke instelling, organisatie zonder winstoogmerk, ondernemersvereniging of bewonersvereniging
4. Een omschrijving van de taken van de publieke instelling,
organisatie zonder winstoogmerk, ondernemersvereniging of
bewonersvereniging.
5. Bewijs van toestemming voor de aanvraag van de domeinnaam

van de publieke instelling of organisatie zonder winstoogmerk.
Dit document dient voorzien te zijn van de stempel of zegel
(zoals briefpapier) van de publieke instelling of organisatie
zonder winstoogmerk en in het document dient de functie van
de aanvrager duidelijk te worden uitgelegd.
Voorrang 4: Persoonlijke naamaanvraag van een
natuurlijk persoon woonachtig in Amsterdam
Een aanmelding gebaseerd op de persoonlijke naam van een natuurlijk persoon woonachtig in Amsterdam moet aan de volgende
eisen voldoen:
• Het opgegeven Amsterdamse adres moet het woonadres of
anderszins geregistreerd adres van de aanvrager zijn; en
• De domeinnaam moet de volledige wettelijke naam van de
aanvrager of een of meerdere van zijn of haar voornamen in
combinatie met zijn of haar achternaam bevatten.
Bijvoorbeeld: Pieter Jan Visser heeft recht op voorrang
op de volgende domeinnamen:
PieterJanVisser.amsterdam
PieterVisser.amsterdam
JanVisser.amsterdam
Echter, Pieter Jan Visser heeft geen recht op voorrang op de
volgende domeinnamen:
Pieter.amsterdam
PieterJan.amsterdam
Visser.amsterdam
Benodigde informatie voor validatie
Voor validatie van een persoonlijke naamaanvraag van een natuurlijk persoon woonachtig in Amsterdam, dient de aanvrager de
volgende informatie in te dienen via het online validatiesysteem:
a. Volledige naam van de aanvrager
b. Adres in Amsterdam
c. Een kopie van een van de volgende documenten als bewijs
van naam en adres in de gemeente van Amsterdam:
• Geldig identiteitsbewijs
• Rijbewijs
• Geboortecertificaat
• Verblijfsvergunning met volledige naam en adres
• Een ander officieel certificaat voorzien van volledige naam
(bijvoorbeeld een trouwcertificaat)
• Elektriciteitsrekening

VALIDATIEPROCES
Aanmeldingen die aanspraak maken op voorrang zullen gevalideerd worden zoals dat hier wordt besproken.
Domeinaanvragen die voor validatie worden ingediend zullen als
definitief worden gezien. Alleen wanneer de validerende partij
extra informatie nodig heeft, kunnen aanvragers hun aanmelding
nog aanpassen.
Om validatie mogelijk te maken kan er gevraagd worden om extra
informatie. Informatie, bewijs of documentatie moet worden ingediend door de aanvrager en moet aan de volgende eisen voldoen:
a. Dergelijke informatie dient ingediend te worden als een elektronisch bestand met een maximale grootte van 10 MB

b. Maximaal 5 bestanden kunnen worden ingediend
c. Dergelijke informatie mag niet zijn bewerkt of anderszins
zijn veranderd
Het validatieproces zal op de volgende manier worden uitgevoerd:
Aanvragers dienen in de voorrangsperiode hun gewenste domeinnaam in via een registrar.
I. De validerende partij neemt contact op met alle aanvragers
van een domein dat meerdere keren is aangevraagd via het
e-mailadres dat zij hebben gebruikt bij hun aanvraag. Zij ontvangen een uitnodiging om in te loggen op het online validatiesysteem. Daar kunnen zij de gewenste voorrang selecteren
en het benodigde bewijs indienen. De e-mail van de validerende partij noemt ook een deadline hiervoor. Deze deadline is
15 dagen nadat de aanvrager de e-mail ontvangt. Aanvragers
ontvangen een herinneringse-mail 5 dagen voor de deadline.
II. Aanvragers kunnen inloggen op het validatiesysteem en het
bewijs voor voorrang indienen. Aanvragers kunnen hun aanvraag opslaan en terugkeren later binnen de 15 dagen.
III. De validerende partij controleert naleving van aanvragen met
dit beleid en informeert de aanvrager van de uitkomst van de
voorrang waar hij of zij recht op heeft. Wanneer er informatie
ontbreekt, zal de validerende partij hier via e-mail om vragen.
Aanvragers hebben 7 dagen na het versturen van deze e-mail
de tijd om benodigde informatie in te dienen.
IV. Wanneer de validerende partij constateert dat de aanvrager
geen recht heeft op voorrang, kan de aanvrager hiertegen
bezwaar maken. De aanvrager dient hiervoor een kostenvergoeding te betalen. Bezwaar maken kan tot 5 dagen nadat
de validerende partij haar beslissing bekend heeft gemaakt.
Bezwaar maken kan via het validatiesysteem. Wanneer er
bezwaar wordt ingediend, zal de validerende partij een intern
onderzoek naar de beslissing instellen. Wanneer de validerende partij niet in staat is om de voorrang waarop de aanvrager
aanspraak wil maken te valideren, zal het bezwaar worden
doorgegeven aan een onafhankelijke IP-advocaat in Nederland.
Zijn of haar beslissing zal bindend zijn. Wanneer, op enig punt,
het bezwaar van de aanvrager gegrond blijkt te zijn, zal de
kostenvergoeding worden teruggedraaid.

