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Registratie .eu-domein vanaf 7 december

Eerste editie

Vanaf 7 december kunnen bedrijven, organisaties en later

Hierbij ontvangt u de eerste
editie van Whirlwind Nieuws.

ook particulieren uit de lidstaten van de Europese Unie
.eu-domeinnamen registreren. Analisten verwachten dat
.eu een van de meest gebruikte domeinnaamextensies
wordt. Het is dan ook van groot belang om uw bedrijfs-,
product- of familienaam vast te leggen.
De introductie van het .eu-domein is ingedeeld
in twee perioden: ten eerste de zogeheten
sunriseperiode en ten tweede een vrije
registratieperiode.

aan te leveren.
Ook voor deze
periode geldt dat een domeinnaam aan de
eerste aanvrager wordt toegewezen.

Sunriseperiode

Planning

Tijdens de sunriseperiode mogen organisaties
met een bepaald recht, bijvoorbeeld omdat de
naam als merk gedeponeerd is, zich inschrijven
voor een .eu-domeinnaam.

Sunrise fase 1

07-12-05 tot 07-02-06

Sunrise fase 2

07-02-06 tot 07-04-06

Vrije registratie
De sunriseperiode bestaat uit twee fases van
elk twee maanden. Tijdens de eerste fase,
welke van start gaat op 7 december
aanstaande, kunnen publieke instellingen
(zoals gemeenten en overheidsinstanties) en
merkgerechtigden (zoals bedrijven met een
gedeponeerd merk) zich inschrijven voor
een .eu-domeinnaam. Hierbij mag alleen de
exacte naam zoals vastgelegd in het merkrecht
geregistreerd worden.
Tijdens de sunriseperiode dient de aanvrager
een document op te sturen waaruit het recht
op een bepaalde domeinnaam blijkt. Daarvoor
geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Het document moet binnen 30 dagen per post
ontvangen zijn door PriceWaterhouseCoopers.
PWC bekijkt het document en bepaalt of het
geaccepteerd wordt. Van belang hierbij is dat
er geen onderscheid gemaakt wordt tussen een
nationaal merkrecht en een merkrecht dat
geldt in de Benelux.

vanaf 07-04-06

Registratiekosten
De kosten van een .eu-domeinnaam bedragen
€ 25 per jaar, exclusief 19% BTW.
Tijdens de eerste fase van de sunriseperiode
geldt een eenmalige toeslag van € 50 per
domein. Tijdens de tweede fase van de
sunriseperiode bedraagt de eenmalige toeslag
€ 95 per domein. De bedragen worden vooraf
in rekening gebracht. Deze toeslagen worden
aan ons berekend voor de controle van de
documenten waaruit uw recht op een
domeinnaam blijkt. Indien uw document niet
gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld als de
domeinnaam al aan een andere partij is
toegewezen, wordt de eenmalige toeslag,
verminderd met € 25 administratiekosten per
domein, gecrediteerd. Tijdens de vrije
registratieperiode betaalt u alleen voor de
geregistreerde domeinnamen.

Deze nieuwsbrief is in het leven
geroepen om u te informeren
over ontwikkelingen op
internetgebied in het
algemeen en nieuws over
Whirlwind in het bijzonder.
In deze nieuwsbrief staat de
nieuwe domeinnaamextensie .eu centraal. Wellicht
is het ook voor u interessant
om uw bedrijfs- of familienaam
vast te leggen, eventueel voor
later gebruik. In deze
nieuwsbrief leest u over de
registratieprocedure en de
bijbehorende kosten.
We hopen dat deze nieuwsbrief in de smaak valt en zijn
benieuwd naar uw reactie,
zoals verbeterpunten of
suggesties voor een artikel.

Kostenoverzicht
In de tweede fase van de sunriseperiode, met
ingang van 7 februari 2006, mogen naast alle
partijen uit de eerste fase ook een aantal
andere partijen meedingen naar de uitgifte
van .eu-domeinnamen. Het gaat daarbij om
partijen met namen die door nationale
wetgeving erkend zijn, zoals bedrijfs- en
handelsnamen die ingeschreven zijn bij de
Kamer van Koophandel.
Vrije registratieperiode
Op 7 april 2006 gaat de vrije registratieperiode,
ook wel landrush genaamd, van start. Vanaf
dat moment kunnen zowel particulieren als
bedrijven uit de Europese lidstaten .eudomeinnamen registreren, zonder documenten

Sunrise fase 1

€ 50 eenmalig + € 25 per jaar

Postbus 477

Sunrise fase 2

€ 95 eenmalig + € 25 per jaar

5460 AL Veghel

Vrije registratie

€ 25 per jaar

T 0413 352632
F 084 2222944

Bestellen
U kunt de door u gewenste domeinnaam
bestellen door het formulier op
www.whirlwind.nl/eu in te vullen. Afhankelijk
van de fase nemen wij te zijner tijd contact met
u op om de documenten in orde te maken.

E info@whirlwind.nl

►
Automatische incasso van
webhostingfactuur, ook iets voor u?

Pagina 2

Whirlwind Nieuws

Maak het u gemakkelijk met automatische incasso
Sinds kort bieden we de mogelijkheid
facturen per incasso te betalen.
U hebt dan geen omkijken meer naar de
betaling van uw webhostingpakket aangezien
de kosten elk kwartaal automatisch van uw
bank- of girorekening worden afgeschreven.

Uiteraard ontvangt u als vanouds facturen per
post. Graag sturen we u het machtigingsformulier toe indien u gebruik wilt maken van
automatische incasso.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat u handmatig
de facturen blijft betalen. In dat geval hoeft u
geen actie te ondernemen.

Uden on Ice: aan de zwier met schaatsplezier
Whirlwind sponsort de website van Uden
on Ice, een jaarlijks terugkerend
evenement waarbij een heuse kunst-

van Uden (Noord-Brabant).

Op de website komen, evenals vorig jaar, twee
webcams te staan die de bezoeker het actuele
beeld van de ijsbaan tonen. Vorig jaar was een
van de webcams gericht op de 30 meter hoge
kerstboom, de grootste van Nederland.
Een nieuw onderdeel is de RSS-feed die het
mogelijk maakt dat geïnteresseerden het
nieuws kunnen lezen zonder de website te
bezoeken. RSS staat voor Really Simple
Syndication en maakt het mogelijk dat nieuws
van allerlei bronnen gecombineerd wordt in

een computerprogramma waardoor de
gebruiker automatisch op de hoogte wordt
gesteld en niet zelf de diverse websites hoeft
te bezoeken.
Ook dit jaar maken we een panoramafoto
waarmee de bezoekers van de website virtueel
rond kunnen kijken op de ijsbaan.
Uden on Ice start dit jaar op 16 december en
duurt tot 8 januari. De ijsbaan is elke dag
geopend van 11.00 tot 23.00 uur, afgezien van
kerstmis, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag.
Desgewenst sturen we u gratis kaarten toe
(zo lang de voorraad strekt).

Meer dan alleen webhosting: ook webdevelopment
Mogelijk kent u ons alleen van de

Open Academie: www.openacademie.nl

Onlangs hebben we een drietal websites
opgeleverd voor Special Coating, Open
Academie en Horner Tennisclub.

De Open Academie te Bemmel, regionaal
centrum voor kunstzinnige vorming, verzorgt
al ruim 30 jaar creatieve cursussen voor
inwoners uit de Betuwe. Onze taak was het
vernieuwen van de website en de installatie
van een content management system zodat de
medewerkers zelf de website kunnen beheren.

Special Coating: www.specialcoating.nl

Horner Tennisclub: www.hornertc.nl

Special Coating te Amersfoort is
gespecialiseerd in het stralen en poedercoaten
van grote producten. De opdracht was het
ontwikkelen van een representatieve en
interactieve website. De nieuwe website, die
volledig aansluit op de huisstijl, is onder andere
voorzien van een pagina waarmee de bezoeker
een keuze kan maken uit 164 RAL-kleuren. De
geselecteerde kleur wordt vervolgens gebruikt
voor de coating. Verder kan de bezoeker
online een offerte aanvragen en een kijkje
nemen in de fotogalerij.

Voor deze tennisclub uit het Limburgse Horn
hebben we de website compleet vernieuwd.
Uitgangspunt hierbij was een nieuwe vormgeving en structuur. Daarnaast was er
eveneens vraag naar een content management
system aangezien de vorige website niet eenvoudig te beheren was. De website is uitermate
positief ontvangen door zowel het bestuur als
de leden van de club.

webhosting die we aanbieden. Whirlwind
ontwikkelt echter ook websites op maat.

...de statistieken van uw
website ook bekeken kunnen
worden met het programma
AWStats?
AWStats biedt een goed overzicht van allerlei informatie
omtrent het gebruik van uw
website, zoals het gemiddelde
aantal bezoekers per dag, de
woorden die bij zoekmachines
ingevoerd worden, de
gebruikte browsers enzovoort.
AWStats bereikt u via
www.uwdomein.nl/astats.
Indien een lege pagina
verschijnt, is AWStats (nog) niet
ingeschakeld. Neemt u in dat
geval contact met ons op, dan
activeren wij AWStats voor u.

ijsbaan wordt opgebouwd in het centrum

Dit jaar is het de vierde keer dat wij de
techniek, het ontwerp en de content van de
website www.uden-on-ice.nl verzorgen. De
website maakt gebruik van een content
management system, waarmee snel nieuwsberichten en andere content gepubliceerd kan
worden op internet.

Wist u dat...

Het gebruik van uw website
wordt ook geregistreerd door
Webalizer. Webalizer bereikt u
op www.uwdomein.nl/webstat
of via uw controlpanel.

