
KOOPOVEREENKOMST DOMEINNAAM
De ondergetekenden:
Overdrager en Verkrijger hier ook gezamenlijk te noemen “Partijen” en ieder individueel een “Partij”.

Overwegende dat:
1. Overdrager is eigenaar van de domeinnaam  hierna te noemen: “de Domeinnaam”2. Overdrager wenst middels deze overeenkomst de overdracht van het eigendom van de Domeinnaam teeffectueren

Komen hierbij overeen als volgt:
Artikel 1 Verkoop, Koopsom

1. Overdrager  draagt hierbij over aan Verkrijger de domeinnaam  (“Overdracht”),  welke Overdracht doorVerkrijger wordt geaccepeteerd.2. Verkrijger betaalt Overdrager een koopsom van € , - inclusief BTW  volgens de betalingsvoorwaarden inartikel 3.

Artikel 2 Betaling en Overdracht
1. 50% van de in artikel 1.2 genoemde koopsom zal door de Verkrijger worden voldaan binnen 3 werkdagenna de datum van ondertekening van deze Overeenkomst op een door Overdrager aan te gevenbankrekening2. Na ontvangst van het in 2.1 genoemde deel van de Koopsom, draagt Overdrager de Domeinnaam overaan Verkrijger3. Overdrager zal ter effectuering van de overdracht van de Domeinnaam aan Verkrijger alle daartoebenodigde gegevens verstrekken,  waaronder,  waar nodig,  een “auth-code”,  dan wel alle benodigdemedewerking verlenen aan de overdracht van de Domeinnaam in de daartoe bestemde register.4. De resterende 50% van de in artikel 1.2 genoemde Koopsom wordt door Verkrijger voldaan binnen 3werkdagen nadat in het daartoe bestemde register de domeinnaam is geregistreerd op naam van deVerkrijger.

Artikel 3 Garanties Overdrager
1. Overdrager garandeert ten tijde van het ondertekenen van deze overeenkomst eigenaar te zijn van deDomeinnaam. Overdrager vrijwaart Verkrijger voor alle eventuele aanspraken van derden die (menen) opmoment van tot stand komen van deze overeenkomst houder en eigenaar te zijn van de Domeinnaam.2. Overdrager garandeert dat met betrekking tot de Domeinnaam geen licenties of zekerheidsrechten zijnuitgegeven en dat overigens geen juridische belemmeringen bestaan tegen Overdracht.3. Overdrager zal tijdig alle aan handelingen  en formaliteiten mee te werken welke noodzakelijk zijn voor defeitelijke overdracht van de domeinnaam in het daartoe bestemde register..4. Voorzover Overdrager intellectuele eigendomsrechten zoals een merkrecht heeft  gedeponeerd welkeidentiek zijn dan wel op verwarring wekkende wijze gelijken op de Domeinnaam, zal Overdrager Verkrijger daarvan Verkrijger onmiddellijk verwittigen.5. Overdrager garandeert dat ten tijde van de overdracht de domeinnaam vrij is van aanspraken van derden,noch onderwerp  is van een gerechtelijke of arbitrale procedure  (waaronder,  maar niet beperkt tot eenW IPO-procedure).

Artikel 4 Kosten
1. De kosten gemoeid met de voorbereiding,  totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst zullendoor partijen gezamenlijk worden gedragen.



Artikel 5 Wijzigingen
1. W ijzigingen in deze Overeenkomst zijn niet rechtsgeldig,  tenzij Partijen dit schriftelijk zijnovereengekomen en door Partijen is ondertekend.

Artikel 6 Toepasselijk recht, geschil
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of vanovereenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn,  zullen in eerste instantie worden beslecht doormiddel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te .

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Overdrager Verkrijger


