
 
 
 
Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage  
SIDN, datum inwerkingtreding 29 januari 2003 
 
Deze Regeling kan nog onderhevig zijn aan kleine tekstuele wijzigingen tot inwerkingtreding. Wij  
raden u aan om na inwerkingtreding alleen de definitieve versie te gebruiken. De laatse wijziging  
dateert van 12 december 2002. 
 
Preambule 
Door (expliciete dan wel stilzwijgende) aanvaarding van het Reglement voor Registratie hebben de 
houders van een Domeinnaam die is aangevraagd, verhuisd of gewijzigd van Domeinnaamhouder na 
de datum van inwerkingtreding van het Reglement voor Registratie zich bij voorbaat verbonden in 
bestaande of toekomstige geschillen die uit de registratie en/of het gebruik van een Domeinnaam  
voortvloeien zich te onderwerpen aan deze Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage, wanneer een 
derde een Eis in de zin van artikel 6 van deze Regeling jegens hen aanhangig maakt. Overige 
Domeinnaamhouders kunnen zich vrijwillig onderwerpen aan deze Regeling. 
 
Derden die een Eis in de zin van artikel 6 van deze Regeling indienen tegen een of meer 
Domeinnaamhouders onderwerpen zich door indiening van deze Eis aan deze Regeling en zijn 
daaraan gebonden.  
 
Het Scheidsgerecht beslist naar Nederlands recht. In gevallen waarin de Regeling niet voorziet, is het 
vierde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.  
 
Deze Regeling strekt ertoe dat de arbiters die zijn aangewezen nadat een derde een geschil aanhangig 
heeft gemaakt zich bevoegd verklaren. Het vonnis zal worden aangemerkt als een arbitraal vonnis in 
de zin van de toepasselijke arbitragewetgeving en, indien van toepassing, in de zin van het Verdrag 
over de Erkenning en Tenuitvoerlegging van Buitenlandse Scheidsgerechtelijke Uitspraken 1958, 
gesloten op 10 juni 1958 te New York (Trb. 1959, 58) (New York Conventie). 
 
 

Artikel 1 Definities 
 
In dit Reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de hierna aan te geven betekenis: 

(a) Appèlcollege: de arbiters die het hoger beroep behandelen; 

(b) Appellant: de partij die van het arbitraal vonnis in hoger beroep is gegaan; 
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(c) Bestand: de door het Instituut gepubliceerde samengestelde pool van 
potentiële arbiters; onderverdeeld in arbiters voor het 
Scheidsgerecht respectievelijk voor het Appèlcollege; 

(d) Deelnemer: een organisatie die op grond van het met SIDN aangegaan 
deelnemerscontract namens een domeinnaamaanvrager 
Domeinnamen kan registreren; 

(e) Domeinnaam: een domeinnaam (met inbegrip van persoonsdomeinnamen), 
geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland onder het country code toplevel domein .nl; 

(f) Domeinnaamhou-
der: 

 

Degene op wiens naam blijkens het Register een Domeinnaam bij 
de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland staat 
geregistreerd, die zich krachtens artikel 21.2 van het Reglement 
voor Registratie bij voorbaat heeft onderworpen aan deze 
Regeling, dan wel zich vrijwillig aan deze Regeling heeft 
onderworpen; 

(g) Eis: de in het inleidende document geformuleerde vordering en de 
grondslag daarvoor; 

(h) Eiser: Degene die een Eis aanhangig tegen een Domeinnaamhouder 
maakt bij een Instituut; 

(i) Instituut: een door SIDN geaccrediteerd Domeinnaamarbitrage-instituut; 

(j) Opheffing: de beëindiging van de registratie van een Domeinnaam, waardoor 
de Domeinnaamhouder het gebruik van de Domeinnaam wordt 
ontzegd en de registratie door SIDN wordt doorgehaald in het 
Register; 

(k) Regeling: de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage; 

(l) Register: het (elektronisch) Domeinnamenregister, zoals gehouden door 
SIDN; 

(m) Scheidsgerecht: het Scheidsgerecht Domeinnamen bestaande uit één of drie 
arbiters dat is samengesteld door het Instituut overeenkomstig de 
bepalingen van deze Regeling; 

(n) SIDN: de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; 

(o) Verhuizing: het door de Domeinnaamhouder onderbrengen van een 
Domeinnaam bij een andere Deelnemer; 
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(p) Verweer: de grondslag van het in het Verweerschrift geformuleerde 
Verweer; 

(q) Verweerder: de Domeinnaamhouder tegen wie een Eis wordt ingesteld conform 
deze Regeling; 

(r) Verweerschrift: het document waarmee de Verweerder zich tegen de Eis verweert; 

(s) Wijziging 
Domeinnaamhou-
der: 

de wijziging in het Register van de naam van de 
Domeinnaamhouder van een Domeinnaam. 

 

Artikel 2 Bevoegdheid Scheidsgerecht Domeinnamen 
 
2.1 Eisen kunnen worden ingediend door een ieder (natuurlijke persoon, onderneming of 

instelling) die van mening is dat een Domeinnaamhouder door de registratie en/of het gebruik 
van een of meer Domeinnamen inbreuk maakt op (een) Beneluxmerkrecht(en) (inclusief 
rechten op Gemeenschapsmerken) en/of (een) Nederlandse handelsnaamrecht(en) waartoe 
Eiser gerechtigd is. 

 
2.2 Het Scheidsgerecht zal niet bevoegd zijn, dan wel zich onbevoegd verklaren, indien de Eis is 

ingediend tegen de houder van een Domeinnaam die gelet op artikel 21.2 van het Reglement 
voor Registratie zich niet heeft onderworpen aan deze Regeling, tenzij deze zich hieraan 
vrijwillig onderwerpt. 

 
2.3 Het Scheidsgerecht zal niet bevoegd zijn, dan wel zich onbevoegd verklaren, indien de 

vorderingen niet zijn gegrond op de stelling dat de Eiser door de registratie en/of het gebruik 
van een of meer Domeinnamen door een Domeinnaamhouder een rechtsvordering heeft uit 
hoofde van de Benelux merkenrechten (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) en/of het 
Nederlandse handelsnaamrecht waartoe Eiser gerechtigd is. 

 

Artikel 3 Mogelijke vorderingen 
 
3.1 De Eiser kan in het kader van de onderhavige domeinnaamarbitrageprocedure de volgende 

vorderingen instellen: 
- dat Eiser Domeinnaamhouder van de Domeinnaam wordt in plaats van Verweerder 

(doordat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier 
voor Wijziging Domeinnaamhouder); 

- opheffing van de Domeinnaam; 
- een verbod tot het registreren van vergelijkbare Domeinnamen in de toekomst, opgelegd 

aan de Domeinnaamhouder, al dan niet versterkt met een dwangsom; 
- een veroordeling van de Domeinnaamhouder in de kosten van de arbitrage, waaronder de 

kosten van de rechtsbijstand conform artikel 28.8. 
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Artikel 4 SIDN en Deelnemer geen partij 
 
4.1 SIDN en de Deelnemer zullen op geen enkele wijze partij kunnen zijn in een geschil tussen 

een Eiser en Verweerder, tenzij een Eis tegen SIDN danwel een Deelnemer als 
Domeinnaamhouder wordt ingediend of als SIDN danwel een Deelnemer als Eiser optreedt. 
 

Artikel 5 Kennisgeving 
 
5.1 Met uitzondering van wat bepaald is in artikel 5.5 dienen alle kennisgevingen ter uitvoering 

van deze Regeling per e-mail te geschieden. Wanneer dat onmogelijk is, kunnen 
vorenbedoelde kennisgevingen plaatsvinden door afgifte tegen ontvangstbewijs, per 
aangetekende brief, per koerier, per fax of door ieder ander communicatiemiddel dat als 
bewijsmiddel kan dienen. 

 
5.2 Alle mededelingen aan het Instituut worden als volgt tot haar gericht: 

(1) per e-mail aan het adres van het Instituut: disputes.nl@wipo.int; 
(2) voor hardcopies aan het adres van het Instituut: WIPO Arbitration and Mediation Center, 

34 Chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Zwitserland; 
(3) per fax +41 22 740 3700. 

 
5.3 Originele stukken worden aangetekend met bericht van ontvangst dan wel per koerier 

verstuurd aan het Instituut en bewaard op de zetel van het Instituut. 
 
5.4 Indien partijen na het instellen van de Eis conform artikel 6 nog nadere stukken in het geding 

brengen, zenden partijen deze stukken aan de andere partij en aan het Instituut. 
 
5.5 Wanneer het Instituut ingevolge artikel 7 melding van de Eis doet aan de Verweerder onder 

toezending van de Eis, zal het Instituut zich ervoor inspannen dat voor de Verweerder 
bedoelde stukken deze daadwerkelijk bereiken. Daartoe zal het Instituut de Eis verzenden aan 
alle post-, fax-, en (voor zover documenten elektronisch beschikbaar zijn) e-mailadressen die 
weergegeven zijn in de openbaar toegankelijke registratiegegevens van het Register van SIDN 
en voor zover mogelijk aan alle andere (post-, fax-, e-mail) adressen van de Verweerder door 
de Eiser genoemd, dan wel door verzending naar het (post-, fax- of e-mail) adres waarvan 
Verweerder zelf heeft aangegeven dat hij op dat (post-, fax- of e-mail) adres bij voorkeur 
kennisgevingen van het Instituut ontvangt. 

 

Artikel 6 Het aanhangig maken van een domeinnaamarbitrageprocedure 
 
6.1 De Eiser maakt een Eis aanhangig bij het Instituut. 

 
6.2 Eisen moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid overeenkomstig deze Regeling worden 

ingediend. 
 

  Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage  pagina 4 van 35 



   

6.3 De Eis is slechts volledig indien deze in elektronische vorm (met uitzondering van 
documenten die niet elektronisch beschikbaar zijn) aan het Instituut per e-mail en in hardcopy 
in vijf origineel ondertekende exemplaren op het postadres van het Instituut wordt ingediend 
en is opgesteld conform het in bijlage 1 opgenomen formulier en tenminste het volgende 
vermeldt: 
(1) de NAW gegevens, het e-mailadres, telefoonnummer en het faxnummer van de Eiser (en 

van diens eventuele vertegenwoordiger); 
(2) zowel het e-mailadres als het faxnummer als het postadres waarop Eiser stukken van het 

Instituut wenst te ontvangen; 
(3) een verklaring dat de Eiser akkoord gaat met de behandeling van de Eis door één arbiter 

dan wel een verklaring dat de Eiser drie arbiters wenst; 
(4) vermelding van alle aan Eiser bekende NAW gegevens en (indien aanwezig) e-mailadres, 

telefoonnummer en faxnummer van de Verweerder (en van diens eventuele 
vertegenwoordiger), onder vermelding van de datum van registratie en de laatste mutatie 
van de Domeinnaam/Domeinnamen in kwestie; 

(5) de Domeinnaam/Domeinnamen die onderwerp van geschil is/zijn; 
(6) een mededeling via welke Deelnemer de betreffende Domeinnaam/Domeinnamen is/zijn 

geregistreerd op het moment van indiening van de Eis; 
(7) de merk- en/of handelsnaamrechten waarop de Eiser zijn Eis baseert, inclusief bewijs 

van deze merk- en/of handelsnaamrechten; 
(8) de grondslagen waarop de Eis gebaseerd is, waaronder de redenen waarom de 

betreffende Domeinnaamhouder(s) door de registratie en/of het gebruik van de 
betreffende Domeinnaam/Domeinnamen inbreuk maken op de merk- en/of 
handelsnaamrechten waartoe Eiser gerechtigd is; 

(9) de vorderingen die de Eiser instelt; 
(10) informatie over andere (gerechtelijke) procedures indien deze aanhangig zijn gemaakt 

met betrekking tot een van de betreffende Domeinnamen; 
(11) een verklaring, gevolgd door ondertekening, waarin de Eiser: 

− bevestigt dat door Eiser ingestelde Eis (inclusief vorderingen) aangaande de 
registratie en/of het gebruik van de betreffende domeinnaam/domeinnamen, het 
geschil, of beslechting van het geschil, slechts gericht zijn tegen de 
Domeinnaamhouder en doet afstand van al zijn rechten en weren tegen het WIPO 
Arbitration and Mediation Center, het Scheidsgerecht Domeinnamen, het 
Appèlcollege, de betreffende Deelnemer(s) en SIDN, en de bestuurders en 
werknemers van alle genoemden; 

− bevestigt dat hij het WIPO Arbitration and Mediation Center, het Scheidsgerecht 
Domeinnamen, het Appèlcollege, de betreffende Deelnemer(s) en SIDN, en de 
bestuurders en werknemers van alle genoemden, vrijwaart vanwege eventuele 
schadeclaims voortvloeiend uit het indienen van de Eis; 

− verklaart dat de in deze Eis gegeven informatie naar eer en geweten compleet en 
accuraat is verstrekt, dat deze Eis niet is ingediend voor oneigenlijke doelen, en dat 
zijn stellingen gewettigd zijn op grond van de Regeling en naar Nederlands recht; 
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− bevestigt dat hij zich onderwerpt aan de Regeling, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot het recht van de Verweerder om eventueel hoger beroep in te stellen op 
grond van artikel 26 van de Regeling, en artikel 29 aangaande vrijwaringen.  

− bevestigt dat hij zich zal onderwerpen aan het arbitraal vonnis van het 
Scheidsgerecht Domeinnamen en, voor zover van toepassing, het arbitraal vonnis 
van het Appèlcollege; 

(12) alle documenten en/of bewijsmateriaal waarop de Eiser zich beroept, samen met een 
geïnventariseerde lijst ervan; 

(13) het bewijs van betaling van de in artikel 28 voorziene kosten door de Eiser. 
 
6.4 Het Instituut bevestigt schriftelijk aan de Eiser de ontvangst van de Eis onder vermelding van 

de datum van ontvangst. 
 

Artikel 7 Melding van de Eis 
 
7.1 Het Instituut zal binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de door de Eiser te betalen 

kosten overeenkomstig artikel 28, de Eis controleren of deze voldoet aan de eisen vervat in 
artikel 6. Zodra is geconstateerd dat de Eis voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 stuurt 
het Instituut de Eis met een begeleidend schrijven naar de Verweerder conform artikel 5.5. 
Een kopie van het begeleidend schrijven zal worden verzonden aan SIDN, de betrokken 
Deelnemer en de Eiser. De procedure wordt geacht te zijn aangevangen op de datum zoals 
aangegeven in voornoemd begeleidend schrijven. . 

 
7.2 Indien het Instituut vaststelt dat de Eis niet conform artikel 6 is ingediend en opgesteld, zal 

het Instituut de Eiser onmiddellijk informeren over het gebrek/de gebreken. De Eiser beschikt 
vervolgens over een termijn van vijf (5) kalenderdagen om dit gebrek/deze gebreken te 
verbeteren en de Eis opnieuw in te dienen bij het Instituut. Indien voornoemde verbetering 
niet binnen voormelde termijn aan het Instituut wordt toegezonden zal de procedure worden 
stopgezet, zonder afbreuk te doen aan Eisers verplichting om de kosten in de zin van artikel 
28 te voldoen en het recht van de Eiser om een nieuwe Eis in te dienen.  

 
7.3 Tegelijkertijd met het versturen van de Eis conform artikel 7.1 informeert het Instituut de 

Eiser, de Verweerder en SIDN over de aanvangsdatum van de arbitrage. 
 

Artikel 8 Handhaven status quo Domeinnaam 
 
8.1 Zodra SIDN door het Instituut op de hoogte is gesteld van de ontvangst van de Eis conform 

artikel 7.1, zal SIDN hiervan een aantekening maken in haar Register en zal zij Opheffing, 
Wijziging van Domeinnaamhouder of aantekening van verpanding van de betreffende 
Domeinnamen gedurende het aanhangig zijn van de arbitrage procedure onmogelijk maken. 
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Artikel 9 Het verweer 
 
9.1 Uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na de in het begeleidend schrijven in de zin van artikel 

7.1 genoemde aanvangsdatum van de arbitrage, dient de Verweerder zijn Verweerschrift aan 
het Instituut en Eiser sturen. 

 
9.2 Het Verweerschrift is slechts volledig indien het in elektronische vorm (met uitzondering van 

documenten die niet elektronisch beschikbaar zijn) aan het Instituut per e-mail en in hardcopy 
in vijf origineel ondertekende exemplaren is ingediend bij het postadres van het Instituut en is 
opgesteld conform het in bijlage 2 opgenomen formulier en het tenminste het volgende 
vermeldt:  
(1) een antwoord op de Eis en de vorderingen, tevens uiteenzetting van de standpunten van 

Verweerder; 
(2) de NAW gegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en het faxnummer van de 

Verweerder en van diens eventuele vertegenwoordiger; 
(3) zowel het e-mailadres als het faxnummer als het postadres waarop Verweerder stukken 

van het Instituut wenst te ontvangen; 
(4) indien de Eiser een voorkeur voor behandeling van de Eis door één arbiter heeft 

uitgesproken: ofwel een verklaring van de Verweerder dat deze daarmee akkoord gaat, 
dan wel een verklaring dat de Verweerder drie arbiters wenst; 

(5) informatie over andere (gerechtelijke) procedures indien deze aanhangig zijn gemaakt 
met betrekking tot een van de betreffende Domeinnamen; 

(6) alle documenten en/of bewijsmateriaal waarop de Verweerder zich beroept, samen met 
een geïnventariseerde lijst ervan; 

(7) een bewijs van betaling van de in artikel 28 voorziene kosten door de Verweerder indien 
de Eis op verzoek van de Verweerder door drie arbiters zal worden behandeld; 

(8) een verklaring, gevolgd door ondertekening, waarin de Verweerder: 
− verklaart dat de in dit Verweerschrift gegeven informatie naar eer en geweten 

compleet en accuraat is verstrekt, en dat zijn stellingen zijn gewettigd op grond van 
de Regeling en naar Nederlands recht; 

− bevestigt dat hij gebonden is aan de Regeling, met in begrip van maar niet beperkt 
tot het recht van Eiser om eventueel hoger beroep in te stellen op grond van artikel 
26 van de Regeling, en artikel 29 aangaande vrijwaringen.  

− bevestigt dat hij zich zal onderwerpen aan het arbitraal vonnis van het 
Scheidsgerecht Domeinnamen en, voor zover van toepassing, het arbitraal vonnis 
van het Appèlcollege. 

 
9.3 Het Instituut bevestigt schriftelijk aan de Verweerder, met kopie aan de Eiser, de ontvangst 

van het Verweerschrift, onder vermelding van de datum van ontvangst. 
 

9.4 In het geval de Verweerder binnen de daartoe gestelde termijn geen Verweerschrift aan het 
Instituut doet toekomen, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal het 
Scheidsgerecht het geschil beslechten op basis van de Eis. Bij dit vonnis wordt de vordering 
toegewezen tenzij deze aan het Scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt. 
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Artikel 10 Benoeming van arbiters 
 
a. Algemeen 

10.1 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het Verweerschrift van de Verweerder, genoemd in 
artikel 9, of bij gebreke daarvan na het verstrijken van de termijn voor de indiening van het 
Verweerschrift, zendt het Instituut aan partijen, afhankelijk van het feit of één dan wel drie 
arbiters zijn verkozen, een lijst met drie onderscheidenlijk vijf potentiële scheidslieden uit het 
Bestand.  

 
b. Eén arbiter 

10.2 Indien één arbiter wordt verkozen dient iedere partij op de lijst de namen van potentiële 
arbiters in de volgorde van zijn voorkeur te zetten. Deze lijst dient binnen vijf (5) 
kalenderdagen te worden geretourneerd aan het Instituut, bij gebreke waarvan het Instituut 
gerechtigd is de arbiter rechtstreeks te benoemen. 
 

10.3 Het Instituut zal zich inspannen binnen een termijn van zeven kalenderdagen na 
retourontvangst van de lijst, of na het verstrijken van de termijn voor het retourneren van de 
lijst, het Scheidsgerecht samen te stellen, met dien verstande dat hierbij rekening gehouden 
wordt met de voorkeur van beide partijen. 

 
10.4 Indien en voorzover uit de toegezonden lijsten blijkt dat onvoldoende personen daarop 

voorkomen die voor ieder der partijen als arbiter aanvaardbaar zijn, is het Instituut bevoegd 
rechtstreeks een andere persoon uit het Bestand uit te nodigen om als arbiter op te treden. 
Hetzelfde geldt ingeval een persoon de uitnodiging van het Instituut om als arbiter op te 
treden niet wil of kan aanvaarden. 

  
c. Drie arbiters 

10.5 Indien drie arbiters zijn verkozen dient iedere partij op de lijst de namen van potentiële 
arbiters in de volgorde van zijn voorkeur te zetten. Deze lijst dient binnen vijf (5) 
kalenderdagen te worden geretourneerd aan het Instituut, bij gebreke waarvan het Instituut 
gerechtigd is de arbiter rechtstreeks te benoemen. 
 

10.6 Het Instituut zal zich inspannen binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na ontvangst 
van de voorkeuren van partijen, of na het verstrijken van de daarvoor verleende termijn, de 
eerste twee arbiters te benoemen, daarbij rekening houdend met de voorkeur van partijen.  

 
10.7 Indien een persoon de uitnodiging van het Instituut om als arbiter op te treden niet wil of kan 

aanvaarden, is het Instituut bevoegd rechtstreeks één of meer andere personen uit het Bestand 
uit te nodigen om als arbiter op te treden. 

 
10.8 De twee aangewezen arbiters dienen binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na hun 

benoeming een derde arbiter uit het Bestand aan te wijzen, welke als voorzitter zal fungeren. 
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d. Opdrachtbevestiging en vervanging 

10.9 Het Scheidsgerecht bevestigt schriftelijk haar opdracht en dient conform artikel 12.3 te 
verklaren dat er geen persoonlijke of zakelijke band bestaat met een der partijen. 

 
10.10 Arbiters kunnen door het Instituut, onder opgave van de reden daarvoor, van hun opdracht 

worden ontheven en vervangen. Vervanging van een arbiter vindt plaats volgens de regels 
voor benoeming van dit artikel. 

 
10.11 Zodra het Scheidsgerecht is benoemd, zal het Instituut partijen daarvan op de hoogte stellen 

en een streefdatum vermelden waarop uiterlijk de uitspraak van de arbiters aan het Instituut 
dient te worden gezonden. 

 

Artikel 11 Taak en bevoegdheid Scheidsgerecht 
 
11.1 Het Scheidsgerecht draagt zorg voor een vlot verloop van de procedure. Het Scheidsgerecht 

kan - op verzoek van partijen of ambtshalve - de termijnen zoals bepaald in deze Regeling 
verlengen. 
 

11.2 Het Scheidsgerecht dient te beslissen over haar eigen bevoegdheid. 
 

11.3 Het Scheidsgerecht handelt in overeenstemming met deze Regeling. 
 
11.4 Het Scheidsgerecht beslist naar Nederlands recht. 
 
11.5 In gevallen waarin de Regeling niet voorziet, is het vierde boek van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. 
 

11.6 Het Scheidsgerecht oordeelt over de toelaatbaarheid, de relevantie en de waardering van het 
bewijsmateriaal. 
 

Artikel 12 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
 
12.1 Het Scheidsgerecht is onpartijdig en onafhankelijk.  

 
12.2 Het Scheidsgerecht bejegent en behandelt partijen op voet van gelijkheid. 

 
12.3 Een arbiter dient zich te verschonen indien en zodra deze enige persoonlijke of zakelijke band 

heeft met een der partijen. Reeds voorafgaand aan de benoeming is het een arbiter niet 
toegestaan een mening over de zaak direct of indirect aan een der partijen kenbaar te maken. 

 
12.4 Een arbiter kan worden gewraakt door één der partijen indien gerechtvaardigde twijfel bestaat 

over zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. 
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Artikel 13 Pluraliteit 
 
13.1 Meerdere partijen kunnen als Eiser of Verweerder optreden indien en voorzover zij bij de Eis 

zijn betrokken en/of belang hebben. Het Scheidsgerecht beoordeelt of aan deze voorwaarde is 
voldaan. 

 
13.2 Indien de Eis betrekking heeft op meerdere Domeinnamen, kan Verweerder het 

Scheidsgerecht om splitsing van de procedure verzoeken. Het Scheidsgerecht kan het verzoek 
gemotiveerd afwijzen. 

 

Artikel 14 Procesvertegenwoordiging 
 
14.1 Een partij kan zich laten vertegenwoordigen door een bij de Nederlandse Orde van Advocaten 

ingeschreven en beëdigde advocaat dan wel door een ieder die daartoe schriftelijk is 
gevolmachtigd. 

 

Artikel 15 Contact 
 
15.1 Geen van de partijen, noch enig persoon handelend voor een der partijen, mag buiten de wijze 

als in deze Regeling omschreven op enigerlei wijze rechtstreeks contact hebben met het 
Scheidsgerecht. Alle kennisgevingen tussen enerzijds een partij en anderzijds het 
Scheidsgerecht zullen worden gedaan aan of door het Instituut. 

 

Artikel 16 Nadere stukken 
 
16.1 Het Scheidsgerecht kan partijen uitnodigen standpunten nader schriftelijk toe te lichten en/of 

(nadere) stukken in het geding te brengen. 
 
16.2 Indien partijen uit eigener beweging nadere stukken indienen, is het aan het Scheidsgerecht 

om te beoordelen of deze stukken zullen worden toegelaten.  
 

16.3 Het Scheidsgerecht neemt geen kennis van stukken die niet op de voorgeschreven wijze en via 
het Instituut zijn ontvangen. 

 

Artikel 17 Procestaal en plaats van de arbitrage 
 
17.1 De behandeling van de aanhangig gemaakte procedure zal geschieden in de Nederlandse taal 

in het geval alle partijen in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. In bijzondere 
omstandigheden kan het Scheidsgerecht of het Instituut beslissen dat een andere taal 
procestaal is. 
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17.2 Indien een Eiser of Verweerder geen woonplaats of vestiging in Nederland heeft en niet de 
Nederlandse taal machtig is, zal de behandeling van de aanhangig gemaakte procedure in de 
Engelse taal plaatsvinden.  

 
17.3 Het Instituut of het Scheidsgerecht mag verlangen dat bij ieder document dat toegestuurd 

wordt in een andere taal dan de taal van de procedure een volledige of gedeeltelijke vertaling 
in de procestaal wordt gevoegd.  

 
17.4 De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland, tenzij het Scheidsgerecht in overleg met 

partijen een andere plaats bepaalt. 
 

Artikel 18 Sluiting van de schriftelijke procedure 
 
18.1 De schriftelijke procedure wordt geacht te zijn gesloten na benoeming van het Scheidsgerecht 

conform artikel 10, met dien verstande dat nadere stukken waartoe is uitgenodigd ex art. 16.1 
of die zijn toegelaten ex art. 16.2 tot de gedingstukken zullen worden gerekend. 

 
18.2 Het Instituut draagt zorg voor verzending van het dossier aan de leden van het Scheidsgerecht. 
 

Artikel 19 Mondelinge behandeling 
 
19.1 Uit eigener beweging, dan wel op verzoek van één der partijen, kan het Scheidsgerecht een 

mondelinge behandeling (een zitting) laten plaatsvinden. Een ongemotiveerd verzoek daartoe 
kan door het Scheidsgerecht worden afgewezen. 

 
19.2 Een mondelinge behandeling kan op een andere plaats dan bepaald in artikel 17.4 

plaatsvinden.  
 
19.3 Een mondelinge behandeling vindt plaats met gesloten deuren, tenzij ieder der partijen aan 

een openbare behandeling de voorkeur geeft. 
 
19.4 Een mondelinge behandeling vindt plaats binnen veertien (14) dagen na de benoeming van het 

Scheidsgerecht conform artikel 10, dan wel binnen veertien (14) dagen na het in het geding 
brengen van nadere stukken in de zin van artikel 16. 

 

Artikel 20 Getuigen en deskundigen 
 
20.1 Indien noodzakelijk voor de beoordeling van het geschil, kan het Scheidsgerecht getuigen 

horen of doen horen dan wel een deskundigenbericht inwinnen. 
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Artikel 21 Incidenten 
 
21.1 Op schriftelijk verzoek van een derde die enig belang heeft bij een arbitraal geding waarop dit 

Reglement van toepassing is, kan het Scheidsgerecht hem toestaan om zich daarin te voegen 
of tussen te komen. Een verzoek tot voeging of tussenkomst kan uiterlijk op de laatste dag dat 
een Verweerschrift kan worden ingediend worden aangebracht. Het Instituut zendt een 
exemplaar van het verzoek aan partijen en het Scheidsgerecht. 

 
21.2 Onverminderd de gestelde termijn in artikel 9.1 kan de Verweerder uiterlijk op de laatste dag 

waarop een Verweerschrift kan worden ingediend een derde in vrijwaring oproepen. Deze 
oproep wordt aan het Instituut verzonden, dat de oproep doorzendt aan het Scheidsgerecht en 
de Eiser.  
 

21.3 De voeging, tussenkomst of vrijwaring kan slechts door het Scheidsgerecht worden toegelaten 
indien de derde schriftelijk aan partijen en het Scheidsgerecht verklaart dat hij zich 
onderwerpt aan deze Regeling. 

 
21.4 Door toelating van de voeging, tussenkomst of vrijwaring wordt de derde partij in het geschil. 

Het Scheidsgerecht regelt de verdere gang van het geding. 
 
21.5 De bepalingen betreffende de kosten genoemd in artikel 28 zijn op de toegelaten derde van 

overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 22 Provisionele voorziening 
 
22.1 Het Scheidsgerecht kan op verzoek van een der partijen, in elke stand van het geding 

voorlopig die beslissing nemen of die maatregelen treffen die het nodig acht. 
 
22.2 Bij de beslissing in de hoofdzaak is het Scheidsgerecht niet gebonden aan zulke provisionele 

voorzieningen. 
 

Artikel 23 Vonnis 
 
23.1 Het Scheidsgerecht oordeelt met inachtneming van deze Regeling over al hetgeen is 

gevorderd. Het Scheidsgerecht kan een tussenvonnis, een gedeeltelijk eindvonnis of een 
eindvonnis wijzen. 

 
23.2 Behoudens uitzonderlijke omstandigheden stuurt het Scheidsgerecht het vonnis toe aan het 

Instituut binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de schriftelijke 
procedure conform artikel 18 onderscheidenlijk veertien (14) kalenderdagen na de 
mondelinge behandeling als bedoeld in artikel 19. 

 
23.3 Het vonnis van het Scheidsgerecht is schriftelijk en door de arbiters ondertekend en bevat 

naast de beslissing: 
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- de gronden voor de in het vonnis gegeven beslissing, 
- een korte weergave van de Eis en het Verweer, 
- de namen en woonplaats(en) van de arbiter(s), 
- de namen en woonplaats(en) van de partijen, 
- de datum van het vonnis, 
- de plaats van de arbitrage. 

  
23.4 Binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na de ontvangst van het vonnis van het 

Scheidsgerecht, stuurt het Instituut het vonnis met een begeleidend schrijven aan elke partij en 
SIDN toe.  
 

23.5 Het Scheidsgerecht kan het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Het Scheidsgerecht kan 
aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde verbinden dat tot een door het 
Scheidsgerecht te bepalen bedrag zekerheid wordt gesteld. 

 

Artikel 24 Uitvoeren vonnis door SIDN 
 
24.1 SIDN zal, zodra het Instituut SIDN daarvan op de hoogte stelt, een uitvoerbaar bij voorraad 

verklaard vonnis onverwijld uitvoeren, voorzover daarbij een Opheffing van de Domeinnaam 
is bevolen. 

 
24.2 SIDN zal een niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, voor zover daarbij een Opheffing 

van de Domeinnaam is bevolen, uitvoeren, zodra het Instituut SIDN ervan op de hoogte stelt 
dat het vonnis door het verstrijken van de appèltermijn in de zin van artikel 26.1 (zonder dat 
appel is ingesteld) in kracht van gewijsde is gegaan. 

 
24.3 Indien in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard of in kracht van gewijsde gegaan vonnis een 

Wijziging van de Domeinnaamhouder van een Domeinnaam is bevolen, zal SIDN de 
Wijziging van de Domeinnaamhouder van een Domeinnaam uitvoeren, wanneer de Eiser via 
zijn Deelnemer bij SIDN een aanvraag tot Wijziging Domeinnaamhouder van een 
Domeinnaam indient overeenkomstig de wijze zoals bepaald in het Reglement voor 
Registratie. 

 

Artikel 25 Publicatie vonnis 
 
25.1 Tenzij het Scheidsgerecht anders beslist, wordt het vonnis door het Instituut en/of SIDN 

openbaar gemaakt.  
 
25.2 Het Instituut of SIDN zal het vonnis nederleggen bij de griffie van de rechtbank van de plaats 

van arbitrage. 
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Artikel 26 Hoger beroep 
 
26.1 Ieder der partijen kan binnen dertig (30) kalenderdagen na de in het begeleidend schrijven bij 

het vonnis, waarmee partijen  door het Instituut op de hoogte worden gebracht van het  vonnis 
van het Scheidsgerecht, aangegeven datum hoger beroep instellen bij het Appèlcollege op 
dezelfde wijze als waarop in gevolge deze Regeling de Eis aanhangig dient te worden 
gemaakt. 

 
26.2 Op het hoger beroep is het bepaalde omtrent de benoeming van de arbiters in artikel 10.1 en 

artikel 10.5 t/m 10.11 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het Bestand 
voor het Appèlcollege geen arbiters kan bevatten die in het Bestand voor het Scheidsgerecht 
staan. 

  
26.3 Hoger beroep ingesteld na afloop van de termijn als hiervoor in artikel 26.1 bedoeld is niet- 

ontvankelijk. 
 
26.4 Hoger beroep van een arbitrale tussenbeslissing kan slechts worden ingesteld tegelijk met 

hoger beroep van de eindbeslissing.  
 
26.5 Indien een Eis is toegewezen en daaraan geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, kan de 

veroordeelde partij in hoger beroep vorderen de verrichte prestatie(s) ongedaan te maken. 
 
26.6 Het beroepschrift bevat de gronden van het hoger beroep en een toelichting daarop.  
 
26.7 Onverminderd artikel 26.8 kan een Appellant zijn appèl baseren op die gronden die hem 

aangewezen lijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:  
(1) grieven tegen het vonnis waartegen beroep is ingesteld; 
(2) herstel van eigen in eerste aanleg door de Appellant begane verzuimen of fouten; 
(3) verandering, aanvulling of vermeerdering van argumenten en/of van de Eis al dan niet op 

basis van eerder vermelde of nog niet vermelde (nieuwe) feiten;  
(4) het naar voren brengen van nieuwe verweren al dan niet op basis van eerder vermelde of 

nog niet vermelde (nieuwe) feiten. 
 
26.8 Het Appèlcollege kan op grond van zijn discretionaire bevoegdheid beslissen, op basis van 

beginselen van goede procesorde, door een partij in appèl naar voren gebrachte feiten buiten 
beschouwing te laten.  

 
26.9 Hoger beroep schorst de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis tenzij het Scheidsgerecht 

in eerste aanleg dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard, onverminderd de 
bevoegdheid van het Appèlcollege in de zin van artikel 27.3. 
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Artikel 27 Procesgang in hoger beroep 
 
27.1 De procesgang voorgeschreven in eerste aanleg (met inbegrip van de bijlagen van deze 

Regeling) is van overeenkomstige toepassing op de procedure in hoger beroep. 
 

27.2 De termijnen voorgeschreven in de artikelen 7.1, 7.2, 9.1, 10.1, 10.5, 10.6, 10.8, 19.4, 23.2 en 
23.4 zijn van overeenkomstige toepassing op het geding in hoger beroep. 
 

27.3 De Appellant kan het Appèlcollege verzoeken de uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het 
vonnis waartegen beroep is ingesteld, hangende de appelprocedure te schorsen. 

 

Artikel 28 Kosten 
 
28.1 De Eiser respectievelijk de Appellant is bij het aanhangig maken van de Eis respectievelijk 

het hoger beroep een forfaitair bedrag verschuldigd. Dit bedrag bestaat, onverminderd artikel 
28.4, uit administratiekosten en het honorarium van de arbiter of arbiters verschuldigd 
volgens de tabel in bijlage 3. Tot aan de ontvangst van voornoemd forfaitair bedrag heeft het 
Instituut de vrijheid de Eis respectievelijk het hoger beroep niet in behandeling te nemen.  

 
28.2 Wanneer het Instituut binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de ontvangst van de 

Eis respectievelijk het hoger beroep geen of onvolledige betaling van het forfaitaire bedrag 
heeft ontvangen, wordt de Eis respectievelijk het hoger beroep geacht te zijn ingetrokken en 
wordt de procedure stopgezet. Reeds betaalde administratiekosten zullen niet worden 
gerestitueerd. 

 
28.3 Het honorarium van het Scheidsgerecht wordt vastgesteld conform bijlage 3.  
 
28.4 Indien de procedure bijzondere prestaties vraagt waarvan de kosten redelijkerwijze niet zijn 

gedekt door de verschuldigde administratiekosten en/of het conform bijlage 3 vastgestelde 
honorarium van de arbiter(s), worden deze prestaties slechts verricht na storting van de door 
het Instituut vastgestelde aanvullende kosten door de daartoe aangewezen partij(en). 

 
28.5 Indien de aanhangig gemaakte procedure op verzoek van Eiser door één of drie arbiter(s) 

wordt behandeld, is de Eiser het forfaitaire bedrag verschuldigd zoals genoemd in artikel 28.1. 
 
28.6 Indien de Eiser de aanhangig gemaakte procedure wenst te laten behandelen door één arbiter 

en Verweerder door drie arbiters, is de Eiser een derde van het forfaitaire bedrag genoemd in 
artikel 28.1 verschuldigd en de Verweerder twee derde van voornoemd forfaitair bedrag. 

 
28.7 Indien het Instituut binnen tien (10) dagen na ontvangst van het Verweerschrift de betaling als 

genoemd in artikel 28.6 niet heeft ontvangen, zal de aanhangig gemaakte procedure door één 
arbiter worden behandeld. 
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28.8 Het Scheidsgerecht kan de partij die in het ongelijk is gesteld, veroordelen in de kosten van de 
arbitrage, waaronder het honorarium van arbiters alsmede de redelijkerwijs gemaakte en, wat 
het bedrag betreft, redelijke kosten van rechtsbijstand van de partij die in het gelijk is gesteld, 
met een maximumbedrag zoals genoemd in bijlage 4. 

 

Artikel 29 Exoneratie 
 
29.1 Noch het Instituut, het Scheidsgerecht, het Appèlcollege, de betrokken Deelnemer en SIDN, 

en de bestuurders of de werknemers van alle genoemden zijn aansprakelijk jegens een der 
partijen in eerste aanleg of in hoger beroep voor welke schade dan ook voortvloeiend uit enig 
handelen of nalaten in het kader van deze Regeling en op basis daarvan aanhangig gemaakte 
zaken. 

 

Artikel 30 Wijzigingen Regeling 
 
30.1 SIDN kan te allen tijde wijzigingen in deze Regeling aanbrengen. De wijzigingen zijn niet 

van kracht ten aanzien van een geschil dat dan reeds aanhangig is gemaakt. 
 

 

Artikel 31 Niet nakoming Regeling 
 
31.1 Indien een partij niet of op onvolledige wijze voldoet aan enige bepaling van deze Regeling 

kan het Scheidsgerecht daaraan die gevolgtrekkingen verbinden die het juist voorkomt. 
 

Artikel 32 Minnelijke schikking of andere wijze van beëindiging van het geschil 
 
32.1 Indien de partijen, voordat het Scheidsgerecht een beslissing neemt, tot een minnelijke 

regeling komen, beëindigt het Scheidsgerecht de procedure. 
 
32.2 Indien, voordat het Scheidsgerecht een vonnis heeft opgesteld, blijkt dat het niet nodig of niet 

mogelijk is de procedure voort te zetten, beëindigt het Scheidsgerecht de procedure. 
 
32.3 In alle voormelde gevallen zullen de reeds betaalde administratiekosten niet worden 

gerestitueerd. 
 
32.4 Het Instituut doet SIDN mededeling van de beëindiging van het geschil. 
 

Artikel 33 Arbitraal schikkingsvonnis 
 
33.1 Indien partijen gedurende het geschil tot een vergelijk komen, kan op hun gezamenlijk 

verzoek de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis worden vastgesteld. Het Scheidsgerecht  
kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren. 
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33.2 Het arbitraal schikkingsvonnis geldt als een arbitraal vonnis in de zin van artikel 23, met dien 
verstande dat: 
- het vonnis niet de gronden voor de in het vonnis gegeven beslissing behoeft te bevatten, 

en 
- het vonnis door partijen mede wordt ondertekend. 

 
33.3 Het Instituut doet SIDN mededeling van het arbitraal schikkingsvonnis. 
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Bijlage 1 Model-eis 
 
 

AANHANGIG GEMAAKTE EIS 
 
Bijgaand treft u een Eis aan die tegen u aanhangig gemaakt is bij de World Intellectual Property 
Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center (het Center) ingevolge de Regeling voor 
.nl-domeinnaamarbritrage (de Regeling), goedgekeurd op 22 augustus 2002 door het bestuur van 
de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en in werking getreden op 29 januari 
2003. 
 
De Regeling is geïncorporeerd in uw registratiecontract met SIDN en het SIDN Reglement voor 
Registratie van .nl-domeinnamen, waarin u zich heeft verbonden te onderwerpen aan een verplichte 
arbitrageprocedure in het geval dat een derde (een Eiser) een Eis aanhangig maakt bij een door 
SIDN geaccrediteerd domeinarbitrage-instituut, zoals het Center, met betrekking tot de 
domeinnaam die u heeft geregistreerd. 
 
De Regeling is van toepassing op een domeinnaam die: 
• geregistreerd is na inwerkingtreding van het SIDN Reglement voor Registratie van .nl-

domeinnamen; of 
• van domeinnaamhouder gewijzigd is na inwerkingtreding van het SIDN Reglement voor 

Registratie van .nl-domeinnamen; of  
• verhuisd is van de ene deelnemer naar de andere na inwerkingtreding van het SIDN Reglement 

voor Registratie van .nl-domeinnamen. 
 
U zult de naam en de contactgegevens van de Eiser aantreffen, evenals de 
domeinnaam/domeinnamen die onderwerp is/zijn van de Eis in het document dat u bijgaand 
aantreft. De arbitrageprocedure zal leiden tot een arbitraal vonnis, dat ten uitvoer gelegd kan 
worden in overeenstemming met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en, indien van 
toepassing, het Verdrag over de Erkenning en de Tenuitvoerlegging van Buitenlandse 
Scheidsrechtelijke Uitspraken 1958. Het arbitraal vonnis zal worden uitgevoerd door SIDN in 
overeenstemming met de Regeling. Beide partijen zijn op grond van de regeling gerechtigd hoger 
beroep in te stellen tegen het arbitraal vonnis. 
 
U heeft 20 kalenderdagen om een verweerschrift tegen de Eis in overeenstemming met de Regeling 
in te dienen bij het Center en te doen toekomen aan de Eiser. U kunt zelf verweer voeren dan wel u 
laten vertegenwoordigen door een advocaat dan wel door een ieder die u daartoe schriftelijk heeft 
gevolmachtigd; zie artikel 14.1 van de Regeling. 
 
• De Regeling kunt u vinden op [http://www.sidn.nl/sidn/flat/Algemeen/Voorschriften/]. 
• Een optioneel model-Verweerschrift kunt u vinden op 

[http://www.sidn.nl/sidn/flat/Algemeen/Voorschriften/]. 
 
U kunt ook contact opnemen met het Center om een van de bovengenoemde documenten te 
verkrijgen. Het Center kan in Genéve, Zwitserland telefonisch bereikt worden op [+41 22 338 
8247], per fax op [+41 22 740 3700] of per e-mail [disputes.nl@wipo.int]. U wordt vriendelijk 
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verzocht contact op te nemen met het Center om aan te geven hoe en waar u verdere 
kennisgevingen bij voorkeur wenst te ontvangen. 
 
Een kopie van deze Eis is verzonden aan SIDN, en aan de deelnemer als de organisatie via wie u de 
domeinnaam/domeinnamen die onderwerp is/zijn van de Eis heeft geregistreerd. 
 
Door het aanhangig maken van deze Eis bij het Center, bevestigt de Eiser zich dat hij zich 
onderwerpt aan de bepalingen van de Regeling. 
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Voor de: 
 

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  
ARBITRATION AND MEDIATION CENTER 

 
 

[NAAM EN ADRES VAN EISER] 
 
(Eiser)  

 
 
 
 

 
-v- 
 

 
Betreffende Domeinna(a)m(en): 

[NAAM EN ADRES VAN 
VERWEERDER] 
 
(Verweerder) 

 
 
 
[<de betreffende domeinna(a)m(en))>] 

________________________________ 
 
 

 
EIS 

(Regeling, artikel 2, 3 en 6.3) 

 

I.  Introductie 

 

[1.] Deze Eis is hierbij aanhangig gemaakt bij het Scheidsgerecht Domeinnamen in een 

arbitrageprocedure in overeenstemming met de Regeling voor .nl-domeinnamarbitrage (de 

Regeling), goedgekeurd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) op 22 

augustus 2002 en in werking getreden op 29 januari 2003.  

 

 

II.  Partijen 

 

A.  De Eiser 

(Regeling, artikel 6.3 (1) en (2), 13 en 14.1) 

 

[2.] De Eiser in deze procedure is [geef volledige naam en, indien van toepassing, rechtsvorm, 

statutaire zetel en plaats waar kantoor gehouden wordt]. 
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[3.] De contactgegevens van de Eiser zijn: 

 

Adres:  [Geef postadres] 

Telefoon:  [Geef telefoonnummer] 

Fax:   [Geef faxnummer] 

E-mail:  [Geef emailadres] 

 

[Indien er meer dan één Eiser is, geef de bovenstaande informatie voor iedere Eiser, 
beschrijf de relatie tussen de Eisers en geef aan waarom iedere Eiser voldoende belang heeft 
bij de domeinnaam/domeinnamen die onderwerp zijn van het geschil om toegelaten te 
kunnen worden als gezamenlijk Eiser. Zie ook artikel 13. 1 van de Regeling.] 

 

[4.] De Eiser wordt in deze procedure vertegenwoordigd door: 

 

[Indien van toepassing, geef aan wie de vertegenwoordiger is en geef al zijn/haar 

contactgegevens inclusief postadres, telefoonnummer, faxnummer, emailadres; indien er 

meer dan één vertegenwoordiger is, geef contactgegevens voor iedere vertegenwoordiger.] 

 

[5.] De Eiser ontvangt verdere kennisgevingen aan hem gericht in het kader van deze procedure 

bij voorkeur als volgt: 

 

  Elektronische stukken 

  Per:   email 

  Adres:  [Geef één emailadres] 

  Contactpersoon: [Geef de naam van een contactpersoon] 

 

  Hardcopies 

  Per:   [Geef aan:  fax, post/koerier] 

  Adres:  [Geef één adres] 

  Fax:   [Geef één faxnummer] 

  Contactpersoon: [Geef de naam van een contactpersoon] 

 

 

B.  De Verweerder 

(Regeling, artikel 6.3 (4)) 

 

[6.] Volgens [geef aan waarom de/het in de Eis genoemde  persoon/bedrijf dat in de Eis 

genoemd wordt als Verweerder gezien wordt, bijvoorbeeld de SIDN Whois database. 

(Informatie over de SIDN Whois database kan gevonden worden op 
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http://www.sidn.nl/sidn/flat/Domeinnamen/Is_de_naam_nog_vrij_/index.shtml)], de 

Verweerder in deze procedure is [geef naam Verweerder (de domeinnaamhouder), inclusief 

de volledige naam, en indien van toepassing, rechtsvorm, statutaire zetel en plaats waar 

kantoor gehouden wordt, of woonplaats].  Een uitdraai van een bevraging(en) van de 

Whois-database uitgevoerd op [datum] wordt overgelegd als Bijlage [nummer Bijlage]. 

 

 [7.] Alle informatie die bij de Eiser bekend is over de wijze waarop de Verweerder bereikt kan 

worden is als volgt: 

 

[Geef alle contactgegevens (postadres, telefoonnummer, faxnummer, emailadressen) van de 

Verweerder, inclusief diegene die eventueel met succes gebruikt zijn tijdens eventuele 

onderhandelingen voorafgaand aan het indienen van de Eis en die gegevens die beschikbaar 

zijn en de gegevens zoals opvraagbaar in de Whois-database.]  

 

[Indien er meer dan één Verweerder is, geef contactgegevens van elke Verweerder en 
beschrijf de onderlinge verhouding tussen hen. Geef aan waarom het gerechtvaardigd is 
meerdere Verweerders in één Eis te betrekken. Zie ook artikel 13.2.] 

 

 

III.  De Domeinna(a)m(en), Datum/Data van Registratie en Deelnemer(s) 

(Regeling, artikel 6.3 (4), (5) en (6)) 

 

[8.] De volgende domeinnaam/domeinnamen is/zijn onderwerp van geschil:  

  

 [Geef aan welke domeinnaam/domeinnamen onderwerp van geschil zijn.] 

 

[9.] De Deelnemer[s] via wie de domeinnaam/domeinnamen [is/zijn] geregistreerd [is/zijn]:  

 

[Geef de naam en de volledige contactgegevens van de Deelnemer[s] via wie de 

domeinnaam/domeinnamen is/zijn geregistreerd. Informatie over de Deelnemer kan worden 

gevonden in de  SIDN Whois-database 

http://www.sidn.nl/sidn/flat/Domeinnamen/Is_de_naam_nog_vrij_/index.shtml] 

 

[10.] De betreffende domeinnaam/domeinnamen is/zijn geregistreerd op: [datum/data]. 

 

[11.] De laatste wijziging in de status van de domeinnaam/domeinnamen die onderwerp van 

geschil is/zijn vond plaats op: [datum/data] 
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IV. Juridische basis voor de Arbitrageprocedure 

(Regeling, artikel 2) 

 

[12.] Het onderhavige geschil valt binnen de reikwijdte van de Regeling; het Scheidsgerecht 

Domeinnamen is derhalve bevoegd om het geschil te behandelen. Het Registratiecontract en 

het SIDN Reglement voor Registratie van .nl-domeinnamen, op basis waarvan de 

domeinnaam/domeinnamen die onderwerp van deze Eis [is/zijn] geregistreerd, incorporeert 

de Regeling. 

 

[Zoals opgemerkt op het voorblad van deze Eis, is de Regeling slechts van toepassing op 

domeinnamen die ofwel geregistreerd, gewijzigd zijn van domeinnaamhouder of verhuisd 

zijn van de ene Deelnemer naar de ander, na de inwerkingtreding van het SIDN Reglement 

voor Registratie van .nl-domeinnamen. In het geval dat de Regeling niet van toepassing is, 

maar de Verweerder is overeengekomen met de Eiser dat de Verweerder zich vrijwillig 

onderwerpt aan deze arbitrageprocedure en de Regeling, geef dat hier aan en voeg bewijs 

daarvan toe.] 

 

 

V. Feitelijke en Juridische Basis 

(Regeling, artikel 6.3 (7) en (8)) 

 

[Relevante stukken die de Eis onderbouwen dienen overgelegd te worden als bijlagen, met 

een bijgevoegde index. Kopieën van jurisprudentie of literatuur waarnaar verwezen wordt, 

dienen op juiste wijze geciteerd te worden en overgelegd te worden als bijlagen.] 

 

[13.] Deze Eis is gebaseerd op de volgende gronden: 

 

A. Eiser heeft merk- en/of handelsnaamrechten 

(Regeling, artikel 6.3 (7)) 

 

• [Geef in overeenstemming met artikel 6.3 (7) van de Regeling, de Benelux merkrechten 

(met inbegrip van gemeenschapsmerken) en/of de Nederlandse handelsnaamrechten 

waarop de Eis is gebaseerd en, geef voor ieder(e) merk/handelsnaam de goederen of 

diensten aan, indien van toepassing, waarvoor het merk/de handelsnaam wordt 

gebruikt. Daarnaast kan ook een beschrijving gegeven worden van de goederen en 

diensten waarvoor Eiser voornemens is in de toekomst het merk/de handelsnaam te 

gebruiken. Indien van toepassing, voeg kopieën van bewijs van registratie voor de 

relevante merken/de handelsnamen.]  



   

  Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage  pagina 24 van 35 

B. Registratie en/of gebruik van de betreffende domeinnaam/domeinnamen maakt 

inbreuk op Eisers merk- en/of handelsnaamrechten 

(Regeling, artikel 6.3 (8)) 

 

• [Geef aan om welke wijze registratie en/of het gebruik van de betreffende 

domeinnaam/domeinnamen inbreuk maakt op Eisers Benelux merkrechten (met 

inbegrip van Gemeenschapsmerken) en/of Nederlandse handelsnaamrechten. ] 

 

 

VI. Vorderingen 

(Regeling, artikel 3 and 6.3 (9)) 

 

[14.] In overeenstemming met artikel 3 en 6.3 (9) van de Regeling, op grond van hetgeen 

hierboven onder V naar voren is gebracht, verzoekt de Eiser het in deze procedure 

benoemde Scheidsgerecht Domeinnamen [kies één of meer per domeinnaam:] een vonnis te 

wijzen dat bepaalt dat: 

“[1. De Eiser houder zal worden van de domeinnaam/domeinnamen <noem de betreffende 

domeinnaam/domeinnamen> in plaats van de Verweerder en dat het vonnis in de 

plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging 

Domeinnaamhouder. ] 

 

[2. De betreffende domeinnaam/domeinnamen <noem de betreffende 

domeinnaam/domeinnamen)> wordt/worden opgeheven.] 

 

[3. De Verweerder verboden wordt domeinnamen vergelijkbaar met de betreffende 

domeinnaam/domeinnamen <noem de betreffende domeinnaam/domeinnamen> te 

registreren, al dan niet versterkt met een dwangsom van  EUR ….] 

 

[4. De Verweerder in de proceskosten zal worden veroordeeld, inclusief kosten van 

juridische bijstand die op het moment van indienen van deze Eis ongeveer EUR … 

bedroegen.]                                                                                                                                               

 

[5. Het vonnis, in overeenstemming met artikel  23.5 van de Regeling, uitvoerbaar bij 

voorraad wordt verklaard.]” 
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VII.  Het Scheidsgerecht Domeinnamen 

(Regeling, artikel 6.3 (3)) 

 

[15.] De Eiser verkiest dat het geschil beslecht wordt door[kies één Abriter / drie Arbiters”]. 

 

 

VIII.  Andere Procedures   

(Regeling, artikel 6.3 (10)) 

 

[16.] [Voor zover van toepassing, geef aan of er andere procedures, met inbegrip van 

gerechtelijke procedures, aanhangig zijn of aanhangig zijn geweest in verband of met 

betrekking tot de domeinnaam/domeinnamen die onderwerp is/zijn van de Eis en geef kort 

de essentie van die procedure(s) weer.]   

 

 

IX.  Kennisgevingen 

(Regeling, artikel 6.1 and 6.3) 

 

[17.] Deze Eis is in elektronische vorm (met uitzondering van bijlagen die niet elektronisch 

beschikbaar zijn) en in hard-copy in vijf (5) origineel ondertekende exemplaren ingediend 

bij het Center. 

 

 

X.  Betaling 

(Regeling, artikel 6.3 (13) en 28; Annex 3) 

 

[18.] Zoals vereist in de Regeling is een bedrag van EUR [bedrag] overgemaakt door [methode] 

op [datum].  [Bijgevoegd is een bewijs van betaling zoals vereist door artikel  6.3 (13) van 

de Regeling]. 

 

 

XI.  Plaats van Arbitrage en Toepasselijke Recht 

(Regeling, artikel 17.4 en 11.4) 

 

[19.] In gevolge artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. 

In gevolge de Regeling kan het Scheidsgerecht Domeinnamen, in overleg met de partijen, 

een andere plaats van arbitrage binnen Nederland aanwijzen. 

 



   

  Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage  pagina 26 van 35 

[20.] In gevolge artikel 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht Domeinnamen naar 

Nederlands recht. 

 

 

XII.  Verklaring 

(Regeling, artikel 6.3 (11) en 29) 

 

[21.] De Eiser bevestigt dat door hem/haar ingestelde vorderingen aangaande de registratie en/of 

het gebruik van de betreffende domeinnaam/domeinnamen, het geschil, of beslechting van 

het geschil, slechts gericht zijn tegen de domeinnaamhouder en doet afstand van al zijn 

rechten en weren tegen het WIPO Arbitration and Mediation Center, het Scheidsgerecht 

Domeinnamen, het Appèlcollege, de betreffende Deelnemer(s), SIDN, en de bestuurders en 

werknemers van alle genoemden. 

 

[22.] De Eiser bevestigt dat hij het WIPO Arbitration and Mediation Center, het Scheidsgerecht 

Domeinnamen, het Appélcollege, de betreffende Deelnemer(s), SIDN, en de bestuurders en 

werknemers van alle genoemden, vrijwaart vanwege eventuele schadeclaims voortvloeiend 

uit het indienen van de Eis. 

 

[23.] De Eiser verklaart dat de in deze Eis gegeven informatie naar eer en geweten compleet en 

accuraat is verstrekt, dat deze Eis niet is ingediend voor oneigenlijke doelen, en dat zijn 

stellingen gewettigd zijn op grond van de Regeling en naar Nederlands recht. 

 

[24.] De Eiser bevestigt dat hij zich onderwerpt aan de Regeling, met inbegrip van  maar niet 

beperkt tot het recht van de Verweerder om hoger beroep in te stellen op grond van artikel 

26 van de Regeling, en artikel 29 aangaande vrijwaringen. De Eiser bevestigt verder dat hij 

zich zal onderwerpen aan het arbitraal vonnis van het Scheidsgerecht Domeinnamen en, 

voor zover van toepassing, het arbitraal vonnis van het Appèlcollege. 

 

 

XIII.  Stukken en/of Bewijs 

(Regeling, artikel 6.2 (12)) 

 

[25.] De Eiser beroept zich op onderstaande lijst van stukken en/of bewijs om zijn/haar Eis te 

onderbouwen: 

 Bijlage 1. [naam document] 

 Bijlage 2. [naam document] 

 Bijlage 3. [naam document] 

 etc.  
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  Met eerbied ingediend, 

___________________ 

[Naam/Ondertekening] 

 

Datum: ______________ 



   

  Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage  pagina 28 van 35 

Bijlage 2 Model-verweerschrift 
 

Voor de: 

 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  

ARBITRATION AND MEDIATION CENTER 
 
 

[NAAM EN ADRES VAN EISER] 
 
(Eiser) 

Dossiernr:  [Geef dossiernummer aan] 
 
 
 

 
-v- 
 

 
Betreffende Domeinna(a)m(en): 

[NAAM EN ADRES VAN 
VERWEERDER] 
 
(Verweerder) 

 
 
 
[<de betreffende domeina(a)m(en)>] 

________________________________ 
 

 
 

VERWEERSCHRIFT 
(Regeling, artikel 9) 

 

I.  Introductie 

 

[1.] Op [geef aan op welke datum de Kennisgeving van de Eis en Begin van de 

Arbitrageprocedure is ontvangen], ontving de Verweerder een Kennisgeving van de Eis en 

Begin van de Arbitrageprocedure van het WIPO Arbitration and Mediation Center (het 

Center) per [e-mail/fax/post/koerier] waarin de Verweerder geïnformeerd werd dat een 

arbitrageprocedure door de Eiser was begonnen in overeenstemming met de Regeling voor 

.nl-domeinnaamarbitrage (de Regeling), goedgekeurd door de Stichting Internet 

Domeinregistratie Nederland (SIDN) op 22 augustus 2002 en in werking getreden op 29 

januari 2003.  Ingevolge de Regeling heeft het Center [geef datum] vastgesteld als de laatste 

dag waarop een verweerschrift door de Verweerder ingediend kan worden. 
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II.  Verweerders Contactgegevens 
(Regeling, artikel 9.2 (2), (3),(13) en 14.1) 

 

[2.] De contactgegevens van de Verweerder zijn: 

 

Naam: [Geef volledige naam] 

Adres: [Geef postadres] 

Telefoon: [Geef telefoonnummer] 

Fax:  [Geef faxnummer] 

E-mail: [Geef e-mailadres] 

 

[Indien er meer dan één Verweerder is, geef de bovenstaande informatie voor iedere 

Verweerder, beschrijf de relatie tussen de Verweerders en geef aan waarom iedere 

Verweerder voldoende belang heeft om toegelaten te kunnen worden als gezamenlijk 

Verweerder. Zie ook artikel 13.1 van de Regeling.] 

 

[3.] De Verweerder wordt in deze procedure vertegenwoordigd door: 

 

[Indien van toepassing, geef aan wie de vertegenwoordiger en geef al zijn/haar 

contactgegevens inclusief postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres; indien er 

meer dan één vertegenwoordiger is, geef contactgegevens voor iedere vertegenwoordiger.] 

 

[4.] De Verweerder ontvangt verdere kennisgevingen aan hem gericht in het kader van deze 

procedure bij voorkeur als volgt: 

 

Elektronische stukken 

  Per:   e-mail 

  Adres:  [Geef één emailadres] 

  Contactpersoon: [Geef de naam van een contactpersoon] 

 

  Hardcopies 

  Per:   [Geef aan:  fax, post/koerier] 

  Adres:  [Geef één adres] 

  Fax:   [Geef één faxnummer] 

  Contactpersoon: [Geef de naam van een contactpersoon] 
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III. Verweer tegen stellingen van Eiser  
(Regeling, artikel 9.2 (1)) 

 
[Relevante stukken die het verweerschrift onderbouwen dienen overlegd te worden als 

bijlagen, met een bijgevoegde index. Kopieën van de jurisprudentie of literatuur waarnaar 
verwezen wordt, dienen op juiste wijze geciteerd te worden en overgelegd te worden als 

bijlage.] 
 

[5.] De Verweerder antwoordt hierbij op de stellingen en beweringen in de Eis en verzoekt het 

Scheidsgerecht Domeinnamen de door de Eiser ingestelde vorderingen af te wijzen. Zoals 

hieronder uiteengezet zal worden, maakt de registratie en/of het gebruik van de betreffende 

domeinnaam/domeinnamen van Verweerder geen inbreuk op de (beweerdelijke) merk- en/of 

handelsnaamrechten van de Eiser. 

 

[Voer specifiek verweer tegen de stellingen en beweringen die de Eis bevat en geef alle 

argumenten van de Verweerder (domeinnaamhouder) waarom deze de registratie van de 

betwiste domeinnaam/domeinnamen dient te behouden.] 

 

 

IV. Kostenveroordeling 
(Regeling, artikel 28.8) 

 
[6.] De Verweerder verzoekt het Scheidsgerecht Domeinnamen een vonnis te wijzen dat bepaalt 

dat de Eiser veroordeeld wordt in de kosten van de procedure, met inbegrip van Verweerders 

kosten van juridische bijstand die op het moment van indienen van dit verweerschrift 

ongeveer EUR … bedroegen. 

 
 

V.  Scheidsgerecht Domeinnamen 
(Regeling, artikel 9.2 (4) en 28.6) 

 

[7.] De Verweerder verkiest dat het geschil wordt beslecht door [kies “één Arbiter” indien de 

Eiser om één Arbiter gevraagd heeft en de Verweerder daarmee instemt. Indien de 

Verweerder daar niet mee instemt en de voorkeur geeft aan beslechting door drie Arbiters, 

kies “drie Arbiters”. Nota bene! In het laatste geval dient de Verweerder tweederde van het 

forfaitaire bedrag voor een drie-Arbiter Scheidsgerecht te voldoen, zoals bepaald in artikel 

28.6 van de Regeling en jo Annex 3. Indien de Eiser voorkeur heeft uitgesproken voor drie 

Arbiters, kan de Verweerder niet meer kiezen voor één Arbiter.] 
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VI.  Andere Procedures 
(Regeling, artikel 9.2 (5)) 

 

[8.] [Voor zover van toepassing, geef aan of er andere procedures, met inbegrip van 

gerechtelijke procedures, aanhangig zijn of aanhangig zijn geweest in verband of met 

betrekking tot de domeinnaam/domeinnamen die onderwerp is/zijn van de Eis en geef kort 

de essentie van die procedure(s) weer.] 

 
 

VII.  Kennisgevingen 
(Regeling, artikel 9.1. en 9.2) 

 
[9.] Dit verweerschrift is in elektronische vorm (met uitzondering van bijlagen die niet 

elektronisch beschikbaar zijn) en in hard-copy in vijf (5) origineel ondertekende exemplaren 

ingediend bij het Center. 

 

 
VIII.  Betaling 

(Regeling, artikel 9.2 (7), 28.6 en 28.7; Annex 3) 
 
[10.] [Voor zover van toepassing verklaar: “Gelet op Eisers voorkeur voor één Arbiter en 

Verweerders voorkeur drie Arbiters, heeft de Verweerder een bedrag van EUR [bedrag] 

door [methode] op [datum] overgemaakt.” Bijgevoegd is een bewijs van betaling zoals 

vereist door artikel 9.2 (7) van de Regeling.] 

 
 

IX.  Plaats van Arbitrage en toepasselijk recht 
(Regeling, artikel 11.4 en 17.4) 

 
[11.] In gevolge artikel 17.4 van de Regeling, is de plaats van arbitrage Amsterdam, Nederland. 

In gevolge de Regeling kan het Scheidsgerecht Domeinnamen, in overleg met de partijen, 

een andere plaats van arbitrage binnen Nederland aanwijzen. 

 

[12.] In gevolge artikel 11.4 van de Regeling, beslist het Scheidsgerecht Domeinnamen naar 

Nederlands recht. 
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X.  Verklaring 
(Regeling, artikel 6.3 (8 en 29)) 

 

[12.] De Verweerder verklaart dat de in dit Verweerschrift gegeven informatie naar eer en 

geweten kompleet en accuraat is verstrekt, en dat zijn stellingen zijn gewettigd op grond van 

de Regeling en naar Nederlands recht. 

 

[13.] De Verweerder bevestigt dat hij gebonden is aan de Regeling, met in begrip van maar niet 

beperkt tot het recht van Eiser om hoger beroep in te stellen op grond van artikel 26 van de 

Regeling, en artikel 29 aangaande vrijwaringen. De Verweerder bevestigt verder dat hij zich 

zal onderwerpen aan het arbitraal vonnis van het Scheidsgerecht Domeinnamen en, voor 

zover van toepassing, het arbitraal vonnis van het Appèlcollege. 

 

 

XII. Stukken en/of bewijs 

(Regeling, artikel 9.2 (6)) 

 

[14.] De Eiser beroept zich op onderstaande lijst van stukken en/of bewijs om zijn/haar Eis te 

onderbouwen: 

 Bijlage 1. [naam document] 

 Bijlage 2. [naam document] 

 Bijlage 3. [naam document] 

 etc.  

 

Met eerbied ingediend, 

 

___________________ 

[Naam/Ondertekening] 

 

Datum: ______________ 
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Bijlage 3 Forfaittabel 
 
 
 
 

Administratiekosten
(EURO) 

Honorarium 
Arbiter(s) 
(EURO) 

Totaal 
(EURO) 

Scheidsgerecht  
(1 arbiter) 
 

750 1.500 2.250 

Scheidsgerecht 
(3 arbiters) 
 

1.000 3.500 4.500 

Appèlcollege 
(3 arbiters) 
 

1.000 3.500 4.500 

 
Indien het Scheidsgerecht bestaat uit één arbiter dan dient de Eiser de administratiekosten en het 
honorarium van de arbiter te betalen. 
 
Indien het Scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat op verzoek van de Eiser dan dient de Eiser de 
administratiekosten en het honorarium van de arbiters te betalen. 
  
Indien het Scheidsgerecht uit drie arbiters bestaat op verzoek van de Verweerder, dan komt een 
derde van de administratie- en honorariumkosten voor rekening van de Eiser en twee derde voor 
rekening van de Verweerder. 
 
Op grond van artikel 28.4 van de Arbitrageregeling is het Instituut gerechtigd, indien van de 
procedure bijzondere prestaties vraagt, additionele administratiekosten en/of honorarium voor 
arbiters van partijen te vragen. 
 
Tot de gewone taken van het Instituut en de arbiters behoren in ieder geval de volgende taken: 
Taken van het Instituut: 
- ontvangen Eis; 
- bevestigen ontvangst Eis aan Eiser 
- controleren of Eis in overeenstemming met artikel 6 is (inclusief verificatie bij SIDN) 
- gebreken in de Eis aan Eiser mededelen miv het stellen van een termijn voor het herstellen van 

deze gebreken; 
- Eis doorsturen naar de Verweerder met bericht van aanvang van de procedure, daarbij een termijn 

stellende voor het Verweerschrift; 
- Eis (inclusief bericht van aanvang van de procedure) doorsturen naar SIDN en de betreffende 

Deelnemer, met een kopie van deze mededeling aan de Eiser; 
- contact hebben met en informeren van SIDN (en de Deelnemer waar nodig) in overstemming met 

deze Regeling; 
- Verweerschrift ontvangen; 
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- reageren op verzoeken tot uitstel; 
- bevestigen ontvangst Verweerschrift, dan wel verzenden van bericht verstrijken termijn 

verweerschrift; 
- het forfaitaire bedrag in rekening brengen aan partijen; 
- partijen een door het Instituut opgestelde lijst van potentiële arbiters toezenden; 
- benoemen van het Scheidsgerecht, (indien mogelijk) rekening houdend met de voorkeur van 

partijen; 
- partijen informeren over het benoemde Scheidsgerecht en mededeling doen van de streefdatum 

van het vonnis; 
- voorbereiden van en doorsturen van een zaaksdossier voor resp. aan de arbiter(s); 
- indien nodig, arbiters van hun taak ontheffen en vervangen; 
- zekerstellen dat arbiters hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevestigen; 
- assisteren van partijen en arbiters, indien noodzakelijk en gepast, door het beantwoorden van 

procedurele vragen; 
- de publicatie van het vonnis mogelijk maken en verzenden van vonnis aan partijen en SIDN; 
 - SIDN informeren of er al dan niet appel is ingesteld; 
- SIDN informeren over beëindiging van een procedure, schikkingen of schikkingsvonnissen; 
- het zaaksdossier bijhouden. 
 
Taken van de arbiters: 
- bestuderen Eis en Verweerschrift; 
- concipiëren en wijzen van arbitraal vonnis op basis van de Eis en (indien ingediend) en het 

Verweerschrift; 
- leiden van de procedure.
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Bijlage 4 Maximale kostenveroordeling 
 
 
De maximum kostenveroordeling die het Scheidsgerecht (of het Appèlcollege) in gevolge artikel 
28.8 kunnen opleggen bedraagt: EUR 7.000. 
 
Bij de vaststelling van de hoogte van de proceskostenveroordeling worden de volgende factoren 
meegewogen: 
 het aantal arbiters die het geschil beslecht hebben; 
 de werkelijk gemaakte proceskosten; 
 de duur, complexiteit en andere omstandigheden van het geval. 

 


	Definities
	Bevoegdheid Scheidsgerecht Domeinnamen
	Eisen kunnen worden ingediend door een ieder (natuurlijke persoon, onderneming of instelling) die van mening is dat een Domeinnaamhouder door de registratie en/of het gebruik van een of meer Domeinnamen inbreuk maakt op (een) Beneluxmerkrecht(en) 
	Het Scheidsgerecht zal niet bevoegd zijn, dan wel zich onbevoegd verklaren, indien de Eis is ingediend tegen de houder van een Domeinnaam die gelet op artikel 21.2 van het Reglement voor Registratie zich niet heeft onderworpen aan deze Regeling, tenzij d
	Het Scheidsgerecht zal niet bevoegd zijn, dan wel zich onbevoegd verklaren, indien de vorderingen niet zijn gegrond op de stelling dat de Eiser door de registratie en/of het gebruik van een of meer Domeinnamen door een Domeinnaamhouder een rechtsvorderin

	Mogelijke vorderingen
	De Eiser kan in het kader van de onderhavige domeinnaamarbitrageprocedure de volgende vorderingen instellen:
	
	dat Eiser Domeinnaamhouder van de Domeinnaam wordt in plaats van Verweerder (doordat het vonnis in de plaats zal treden van het door SIDN voorgeschreven formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder);
	opheffing van de Domeinnaam;
	een verbod tot het registreren van vergelijkbare Domeinnamen in de toekomst, opgelegd aan de Domeinnaamhouder, al dan niet versterkt met een dwangsom;
	een veroordeling van de Domeinnaamhouder in de kosten van de arbitrage, waaronder de kosten van de rechtsbijstand conform artikel 28.8.



	SIDN en Deelnemer geen partij
	SIDN en de Deelnemer zullen op geen enkele wijze partij kunnen zijn in een geschil tussen een Eiser en Verweerder, tenzij een Eis tegen SIDN danwel een Deelnemer als Domeinnaamhouder wordt ingediend of als SIDN danwel een Deelnemer als Eiser optreedt.

	Kennisgeving
	Met uitzondering van wat bepaald is in artikel 5.5 dienen alle kennisgevingen ter uitvoering van deze Regeling per e-mail te geschieden. Wanneer dat onmogelijk is, kunnen vorenbedoelde kennisgevingen plaatsvinden door afgifte tegen ontvangstbewijs, per a
	Alle mededelingen aan het Instituut worden als volgt tot haar gericht:
	
	
	per e-mail aan het adres van het Instituut: disputes.nl@wipo.int;
	voor hardcopies aan het adres van het Instituut: 
	per fax +41 22 740 3700.



	Originele stukken worden aangetekend met bericht van ontvangst dan wel per koerier verstuurd aan het Instituut en bewaard op de zetel van het Instituut.
	Indien partijen na het instellen van de Eis conform artikel 6 nog nadere stukken in het geding brengen, zenden partijen deze stukken aan de andere partij en aan het Instituut.
	Wanneer het Instituut ingevolge artikel 7 melding van de Eis doet aan de Verweerder onder toezending van de Eis, zal het Instituut zich ervoor inspannen dat voor de Verweerder bedoelde stukken deze daadwerkelijk bereiken. Daartoe zal het Instituut de Eis

	Het aanhangig maken van een domeinnaamarbitrageprocedure
	De Eiser maakt een Eis aanhangig bij het Instituut.
	Eisen moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid overeenkomstig deze Regeling worden ingediend.
	De Eis is slechts volledig indien deze in elektronische vorm (met uitzondering van documenten die niet elektronisch beschikbaar zijn) aan het Instituut per e-mail en in hardcopy in vijf origineel ondertekende exemplaren op het postadres van het Institu
	
	
	de NAW gegevens, het e-mailadres, telefoonnummer en het faxnummer van de Eiser (en van diens eventuele vertegenwoordiger);
	zowel het e-mailadres als het faxnummer als het postadres waarop Eiser stukken van het Instituut wenst te ontvangen;
	een verklaring dat de Eiser akkoord gaat met de b
	vermelding van alle aan Eiser bekende NAW gegevens en (indien aanwezig) e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de Verweerder (en van diens eventuele vertegenwoordiger), onder vermelding van de datum van registratie en de laatste mutatie van de 
	de Domeinnaam/Domeinnamen die onderwerp van geschil is/zijn;
	een mededeling via welke Deelnemer de betreffende Domeinnaam/Domeinnamen is/zijn geregistreerd op het moment van indiening van de Eis;
	de merk- en/of handelsnaamrechten waarop de Eiser zijn Eis baseert, inclusief bewijs van deze merk- en/of handelsnaamrechten;
	de grondslagen waarop de Eis gebaseerd is, waaronder de redenen waarom de betreffende Domeinnaamhouder(s) door de registratie en/of het gebruik van de betreffende Domeinnaam/Domeinnamen inbreuk maken op de merk- en/of handelsnaamrechten waartoe Eiser g
	de vorderingen die de Eiser instelt;
	informatie over andere (gerechtelijke) procedures indien deze aanhangig zijn gemaakt met betrekking tot een van de betreffende Domeinnamen;
	een verklaring, gevolgd door ondertekening, waarin de Eiser:
	alle documenten en/of bewijsmateriaal waarop de E
	het bewijs van betaling van de in artikel 28 voorziene kosten door de Eiser.



	Het Instituut bevestigt schriftelijk aan de Eiser de ontvangst van de Eis onder vermelding van de datum van ontvangst.

	Melding van de Eis
	Het Instituut zal binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de door de Eiser te betalen kosten overeenkomstig artikel 28, de Eis controleren of deze voldoet aan de eisen vervat in artikel 6. Zodra is geconstateerd dat de Eis voldoet aan de voorwaa
	Indien het Instituut vaststelt dat de Eis niet conform artikel 6 is ingediend en opgesteld, zal het Instituut de Eiser onmiddellijk informeren over het gebrek/de gebreken. De Eiser beschikt vervolgens over een termijn van vijf (5) kalenderdagen om dit 
	Tegelijkertijd met het versturen van de Eis conform artikel 7.1 informeert het Instituut de Eiser, de Verweerder en SIDN over de aanvangsdatum van de arbitrage.

	Handhaven status quo Domeinnaam
	Zodra SIDN door het Instituut op de hoogte is gesteld van de ontvangst van de Eis conform artikel 7.1, zal SIDN hiervan een aantekening maken in haar Register en zal zij Opheffing, Wijziging van Domeinnaamhouder of aantekening van verpanding van de betre

	Het verweer
	Uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na de in het begeleidend schrijven in de zin van artikel 7.1 genoemde aanvangsdatum van de arbitrage, dient de Verweerder zijn Verweerschrift aan het Instituut en Eiser sturen.
	Het Verweerschrift is slechts volledig indien het in elektronische vorm (met uitzondering van documenten die niet elektronisch beschikbaar zijn) aan het Instituut per e-mail en in hardcopy in vijf origineel ondertekende exemplaren is ingediend bij het 
	
	
	een antwoord op de Eis en de vorderingen, tevens uiteenzetting van de standpunten van Verweerder;
	de NAW gegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en het faxnummer van de Verweerder en van diens eventuele vertegenwoordiger;
	zowel het e-mailadres als het faxnummer als het postadres waarop Verweerder stukken van het Instituut wenst te ontvangen;
	indien de Eiser een voorkeur voor behandeling van
	informatie over andere (gerechtelijke) procedures indien deze aanhangig zijn gemaakt met betrekking tot een van de betreffende Domeinnamen;
	alle documenten en/of bewijsmateriaal waarop de V
	een bewijs van betaling van de in artikel 28 voorziene kosten door de Verweerder indien de Eis op verzoek van de Verweerder door drie arbiters zal worden behandeld;
	een verklaring, gevolgd door ondertekening, waarin de Verweerder:



	Het Instituut bevestigt schriftelijk aan de Verweerder, met kopie aan de Eiser, de ontvangst van het Verweerschrift, onder vermelding van de datum van ontvangst.
	In het geval de Verweerder binnen de daartoe gestelde termijn geen Verweerschrift aan het Instituut doet toekomen, zal de procedure onverkort voortgang vinden en zal het Scheidsgerecht het geschil beslechten op basis van de Eis. Bij dit vonnis wordt de v

	Benoeming van arbiters
	Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het Verweerschrift van de Verweerder, genoemd in artikel 9, of bij gebreke daarvan na het verstrijken van de termijn voor de indiening van het Verweerschrift, zendt het Instituut aan partijen, afhankelijk van het feit
	Indien één arbiter wordt verkozen dient iedere p
	Het Instituut zal zich inspannen binnen een termijn van zeven kalenderdagen na retourontvangst van de lijst, of na het verstrijken van de termijn voor het retourneren van de lijst, het Scheidsgerecht samen te stellen, met dien verstande dat hierbij reken
	Indien en voorzover uit de toegezonden lijsten blijkt dat onvoldoende personen daarop voorkomen die voor ieder der partijen als arbiter aanvaardbaar zijn, is het Instituut bevoegd rechtstreeks een andere persoon uit het Bestand uit te nodigen om als arbi
	Indien drie arbiters zijn verkozen dient iedere p
	Het Instituut zal zich inspannen binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de voorkeuren van partijen, of na het verstrijken van de daarvoor verleende termijn, de eerste twee arbiters te benoemen, daarbij rekening houdend met de v
	Indien een persoon de uitnodiging van het Institu
	De twee aangewezen arbiters dienen binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na hun benoeming een derde arbiter uit het Bestand aan te wijzen, welke als voorzitter zal fungeren.
	Het Scheidsgerecht bevestigt schriftelijk haar opdracht en dient conform artikel 12.3 te verklaren dat er geen persoonlijke of zakelijke band bestaat met een der partijen.
	Arbiters kunnen door het Instituut, onder opgave van de reden daarvoor, van hun opdracht worden ontheven en vervangen. Vervanging van een arbiter vindt plaats volgens de regels voor benoeming van dit artikel.
	Zodra het Scheidsgerecht is benoemd, zal het Instituut partijen daarvan op de hoogte stellen en een streefdatum vermelden waarop uiterlijk de uitspraak van de arbiters aan het Instituut dient te worden gezonden.

	Taak en bevoegdheid Scheidsgerecht
	Het Scheidsgerecht draagt zorg voor een vlot verloop van de procedure. Het Scheidsgerecht kan - op verzoek van partijen of ambtshalve - de termijnen zoals bepaald in deze Regeling verlengen.
	Het Scheidsgerecht dient te beslissen over haar eigen bevoegdheid.
	Het Scheidsgerecht handelt in overeenstemming met deze Regeling.
	Het Scheidsgerecht beslist naar Nederlands recht.
	In gevallen waarin de Regeling niet voorziet, is het vierde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
	Het Scheidsgerecht oordeelt over de toelaatbaarheid, de relevantie en de waardering van het bewijsmateriaal.

	Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
	Het Scheidsgerecht is onpartijdig en onafhankelijk.
	Het Scheidsgerecht bejegent en behandelt partijen op voet van gelijkheid.
	Een arbiter dient zich te verschonen indien en zodra deze enige persoonlijke of zakelijke band heeft met een der partijen. Reeds voorafgaand aan de benoeming is het een arbiter niet toegestaan een mening over de zaak direct of indirect aan een der partij
	Een arbiter kan worden gewraakt door één der par

	Pluraliteit
	Meerdere partijen kunnen als Eiser of Verweerder optreden indien en voorzover zij bij de Eis zijn betrokken en/of belang hebben. Het Scheidsgerecht beoordeelt of aan deze voorwaarde is voldaan.
	Indien de Eis betrekking heeft op meerdere Domeinnamen, kan Verweerder het Scheidsgerecht om splitsing van de procedure verzoeken. Het Scheidsgerecht kan het verzoek gemotiveerd afwijzen.

	Procesvertegenwoordiging
	Een partij kan zich laten vertegenwoordigen door 

	Contact
	Geen van de partijen, noch enig persoon handelend voor een der partijen, mag buiten de wijze als in deze Regeling omschreven op enigerlei wijze rechtstreeks contact hebben met het Scheidsgerecht. Alle kennisgevingen tussen enerzijds een partij en anderzi

	Nadere stukken
	Het Scheidsgerecht kan partijen uitnodigen standpunten nader schriftelijk toe te lichten en/of (nadere) stukken in het geding te brengen.
	Indien partijen uit eigener beweging nadere stukken indienen, is het aan het Scheidsgerecht om te beoordelen of deze stukken zullen worden toegelaten.
	Het Scheidsgerecht neemt geen kennis van stukken die niet op de voorgeschreven wijze en via het Instituut zijn ontvangen.

	Procestaal en plaats van de arbitrage
	De behandeling van de aanhangig gemaakte procedure zal geschieden in de Nederlandse taal in het geval alle partijen in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. In bijzondere omstandigheden kan het Scheidsgerecht of het Instituut beslissen dat een andere t
	Indien een Eiser of Verweerder geen woonplaats of vestiging in Nederland heeft en niet de Nederlandse taal machtig is, zal de behandeling van de aanhangig gemaakte procedure in de Engelse taal plaatsvinden.
	Het Instituut of het Scheidsgerecht mag verlangen dat bij ieder document dat toegestuurd wordt in een andere taal dan de taal van de procedure een volledige of gedeeltelijke vertaling in de procestaal wordt gevoegd.
	De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland, tenzij het Scheidsgerecht in overleg met partijen een andere plaats bepaalt.

	Sluiting van de schriftelijke procedure
	De schriftelijke procedure wordt geacht te zijn gesloten na benoeming van het Scheidsgerecht conform artikel 10, met dien verstande dat nadere stukken waartoe is uitgenodigd ex art. 16.1 of die zijn toegelaten ex art. 16.2 tot de gedingstukken zullen wor
	Het Instituut draagt zorg voor verzending van het dossier aan de leden van het Scheidsgerecht.

	Mondelinge behandeling
	Uit eigener beweging, dan wel op verzoek van één
	Een mondelinge behandeling kan op een andere plaats dan bepaald in artikel 17.4 plaatsvinden.
	Een mondelinge behandeling vindt plaats met gesloten deuren, tenzij ieder der partijen aan een openbare behandeling de voorkeur geeft.
	Een mondelinge behandeling vindt plaats binnen veertien (14) dagen na de benoeming van het Scheidsgerecht conform artikel 10, dan wel binnen veertien (14) dagen na het in het geding brengen van nadere stukken in de zin van artikel 16.

	Getuigen en deskundigen
	Indien noodzakelijk voor de beoordeling van het geschil, kan het Scheidsgerecht getuigen horen of doen horen dan wel een deskundigenbericht inwinnen.

	Incidenten
	Op schriftelijk verzoek van een derde die enig belang heeft bij een arbitraal geding waarop dit Reglement van toepassing is, kan het Scheidsgerecht hem toestaan om zich daarin te voegen of tussen te komen. Een verzoek tot voeging of tussenkomst kan uiter
	Onverminderd de gestelde termijn in artikel 9.1 kan de Verweerder uiterlijk op de laatste dag waarop een Verweerschrift kan worden ingediend een derde in vrijwaring oproepen. Deze oproep wordt aan het Instituut verzonden, dat de oproep doorzendt aan het
	De voeging, tussenkomst of vrijwaring kan slechts door het Scheidsgerecht worden toegelaten indien de derde schriftelijk aan partijen en het Scheidsgerecht verklaart dat hij zich onderwerpt aan deze Regeling.
	Door toelating van de voeging, tussenkomst of vrijwaring wordt de derde partij in het geschil. Het Scheidsgerecht regelt de verdere gang van het geding.
	De bepalingen betreffende de kosten genoemd in artikel 28 zijn op de toegelaten derde van overeenkomstige toepassing.

	Provisionele voorziening
	Het Scheidsgerecht kan op verzoek van een der partijen, in elke stand van het geding voorlopig die beslissing nemen of die maatregelen treffen die het nodig acht.
	Bij de beslissing in de hoofdzaak is het Scheidsgerecht niet gebonden aan zulke provisionele voorzieningen.

	Vonnis
	Het Scheidsgerecht oordeelt met inachtneming van deze Regeling over al hetgeen is gevorderd. Het Scheidsgerecht kan een tussenvonnis, een gedeeltelijk eindvonnis of een eindvonnis wijzen.
	Behoudens uitzonderlijke omstandigheden stuurt het Scheidsgerecht het vonnis toe aan het Instituut binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de schriftelijke procedure conform artikel 18 onderscheidenlijk veertien (14) kal
	Het vonnis van het Scheidsgerecht is schriftelijk en door de arbiters ondertekend en bevat naast de beslissing:
	
	de gronden voor de in het vonnis gegeven beslissing,
	een korte weergave van de Eis en het Verweer,
	de namen en woonplaats(en) van de arbiter(s),
	de namen en woonplaats(en) van de partijen,
	de datum van het vonnis,
	de plaats van de arbitrage.


	Binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na de ontvangst van het vonnis van het Scheidsgerecht, stuurt het Instituut het vonnis met een begeleidend schrijven aan elke partij en SIDN toe.
	Het Scheidsgerecht kan het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Het Scheidsgerecht kan aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde verbinden dat tot een door het Scheidsgerecht te bepalen bedrag zekerheid wordt gesteld.

	Uitvoeren vonnis door SIDN
	SIDN zal, zodra het Instituut SIDN daarvan op de hoogte stelt, een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis onverwijld uitvoeren, voorzover daarbij een Opheffing van de Domeinnaam is bevolen.
	SIDN zal een niet uitvoerbaar bij voorraad verkla
	Indien in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard of in kracht van gewijsde gegaan vonnis een Wijziging van de Domeinnaamhouder van een Domeinnaam is bevolen, zal SIDN de Wijziging van de Domeinnaamhouder van een Domeinnaam uitvoeren, wanneer de Eiser via

	Publicatie vonnis
	Tenzij het Scheidsgerecht anders beslist, wordt het vonnis door het Instituut en/of SIDN openbaar gemaakt.
	Het Instituut of SIDN zal het vonnis nederleggen bij de griffie van de rechtbank van de plaats van arbitrage.

	Hoger beroep
	Ieder der partijen kan binnen dertig (30) kalenderdagen na de in het begeleidend schrijven bij het vonnis, waarmee partijen  door het Instituut op de hoogte worden gebracht van het  vonnis van het Scheidsgerecht, aangegeven datum hoger beroep instellen
	Op het hoger beroep is het bepaalde omtrent de be
	Hoger beroep ingesteld na afloop van de termijn als hiervoor in artikel 26.1 bedoeld is niet- ontvankelijk.
	Hoger beroep van een arbitrale tussenbeslissing kan slechts worden ingesteld tegelijk met hoger beroep van de eindbeslissing.
	Indien een Eis is toegewezen en daaraan geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, kan de veroordeelde partij in hoger beroep vorderen de verrichte prestatie(s) ongedaan te maken.
	Het beroepschrift bevat de gronden van het hoger beroep en een toelichting daarop.
	Onverminderd artikel 26.8 kan een Appellant zijn 
	
	
	grieven tegen het vonnis waartegen beroep is ingesteld;
	herstel van eigen in eerste aanleg door de Appellant begane verzuimen of fouten;
	verandering, aanvulling of vermeerdering van argumenten en/of van de Eis al dan niet op basis van eerder vermelde of nog niet vermelde (nieuwe) feiten;
	het naar voren brengen van nieuwe verweren al dan niet op basis van eerder vermelde of nog niet vermelde (nieuwe) feiten.



	Het Appèlcollege kan op grond van zijn discretio�
	Hoger beroep schorst de tenuitvoerlegging van het

	Procesgang in hoger beroep
	De procesgang voorgeschreven in eerste aanleg (met inbegrip van de bijlagen van deze Regeling) is van overeenkomstige toepassing op de procedure in hoger beroep.
	De termijnen voorgeschreven in de artikelen 7.1, 7.2, 9.1, 10.1, 10.5, 10.6, 10.8, 19.4, 23.2 en 23.4 zijn van overeenkomstige toepassing op het geding in hoger beroep.
	De Appellant kan het Appèlcollege verzoeken de u�

	Kosten
	De Eiser respectievelijk de Appellant is bij het aanhangig maken van de Eis respectievelijk het hoger beroep een forfaitair bedrag verschuldigd. Dit bedrag bestaat, onverminderd artikel 28.4, uit administratiekosten en het honorarium van de arbiter of ar
	Wanneer het Instituut binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de ontvangst van de Eis respectievelijk het hoger beroep geen of onvolledige betaling van het forfaitaire bedrag heeft ontvangen, wordt de Eis respectievelijk het hoger beroep geac
	Het honorarium van het Scheidsgerecht wordt vastgesteld conform bijlage 3.
	Indien de procedure bijzondere prestaties vraagt waarvan de kosten redelijkerwijze niet zijn gedekt door de verschuldigde administratiekosten en/of het conform bijlage 3 vastgestelde honorarium van de arbiter(s), worden deze prestaties slechts verricht
	Indien de aanhangig gemaakte procedure op verzoek
	Indien de Eiser de aanhangig gemaakte procedure w
	Indien het Instituut binnen tien \(10\) dagen �
	Het Scheidsgerecht kan de partij die in het ongelijk is gesteld, veroordelen in de kosten van de arbitrage, waaronder het honorarium van arbiters alsmede de redelijkerwijs gemaakte en, wat het bedrag betreft, redelijke kosten van rechtsbijstand van de pa

	Exoneratie
	Noch het Instituut, het Scheidsgerecht, het Appè�

	Wijzigingen Regeling
	SIDN kan te allen tijde wijzigingen in deze Regeling aanbrengen. De wijzigingen zijn niet van kracht ten aanzien van een geschil dat dan reeds aanhangig is gemaakt.

	Niet nakoming Regeling
	Indien een partij niet of op onvolledige wijze voldoet aan enige bepaling van deze Regeling kan het Scheidsgerecht daaraan die gevolgtrekkingen verbinden die het juist voorkomt.

	Minnelijke schikking of andere wijze van beëindi�
	Indien de partijen, voordat het Scheidsgerecht ee
	Indien, voordat het Scheidsgerecht een vonnis hee
	In alle voormelde gevallen zullen de reeds betaalde administratiekosten niet worden gerestitueerd.
	Het Instituut doet SIDN mededeling van de beëind�

	Arbitraal schikkingsvonnis
	Indien partijen gedurende het geschil tot een vergelijk komen, kan op hun gezamenlijk verzoek de inhoud daarvan in een arbitraal vonnis worden vastgesteld. Het Scheidsgerecht  kan het verzoek zonder opgave van redenen weigeren.
	Het arbitraal schikkingsvonnis geldt als een arbitraal vonnis in de zin van artikel 23, met dien verstande dat:
	
	het vonnis niet de gronden voor de in het vonnis gegeven beslissing behoeft te bevatten, en
	het vonnis door partijen mede wordt ondertekend.


	Het Instituut doet SIDN mededeling van het arbitraal schikkingsvonnis.
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