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Dit formulier is bestemd voor de aanvraag, wijziging of opheffing van een Domein en/of Web Hosting 
aansluiting 

PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: 

 ACHTERNAAM  : ________________________________________________  

 VOORNAMEN  : ________________________________________________ I.D. Type: I.D | P.P. | R.B. | 

 BEDRIJF : ________________________________________________  I.D. Nr: _______________ 

 ADRES   : ________________________________________________ 

 TELEFOON  : |__|__|__|__|__|__|__| FAX: |__|__|__|__|__|__|__| KVK NUMMER: |__|__|__|__|__|__|.|__|  

 EMAIL  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @ SETARNET.AW 

 CONTACT PERS. : ________________________________________________ 

 CONTACT EMAIL  : ________________________________________________ 

BETREFT: 
 

 |__| Nieuwe Domein Registratie   (onderdeel A invullen) 

 |__| Beëindiging Domein Registratie   (onderdeel D invullen) 

 

 |__| Nieuwe Web Hosting aansluiting   (onderdeel B invullen) 

 |__| Wijzing Web Hosting pakket  (onderdeel C invullen) 

 |__| Beëindiging Web Hosting pakket  (onderdeel D invullen) 

 

A: NIEUWE DOMEIN REGISTRATIE 
 

 DOMEINNAAM: ________________________________________________ (Vrijwaringsverklaring invullen, p.3) 
 

 Indien andere nameservers gewenst: _____________________, ___________________ 
 

B: NIEUWE WEB HOSTING AANSLUITING  
 

     |__| WebBasico 100Mb / 10 email         |__| WebPlus 250Mb / 15 email            |__| WebOptimal 500Mb / 25 email 
            Afl. 25.00 p/mnd Afl. 45.00 p/mnd Afl. 65.00 p/mnd 
 

   Hosting Platform: 
     |__| Linux/Apache   |__| Windows/IIS 
 

   Database uitbreidingen: 
 

     |__| Nieuwe database aansluiting, éénmalig Afl. 50.00  
     |__| MySQL database à Afl. 20.00 p/mnd 
     |__| MS SQL Server database à Afl. 20.00 p/mnd 
 

   * PHP4, Perl/CGI, JavaServer Pages en Server Side Includes is standaard bij alle Web Hosting pakketten.  
      ASP/ASP.Net alleen op Windows. 
 

    Extra Email:  
     |__| Extra E-mail, aantal |__|__|__| à Afl. 1.00 p/mnd  
 

    Extra FTP:  
     |__| Extra FTP, aantal |__|__|__| à Afl. 2.50 p/mnd 
 
ADD-ONS HOSTING: STREAMING AUDIO/VIDEO  
 

    RealAudio/Video faciliteiten: 
    
     |__| RealServer TV à Afl. 1,000.00 p/mnd 
     |__| RealServer Radio à Afl. 750.00 p/mnd 
 

                                                                                                       Flash Streaming Media: 
 
Op aanvraag. 



  

 

SETARNET AANVRAAGFORMULIER  
DOMEIN REGISTRATIE EN WEB HOSTING  

 
SETAR ACCOUNT Nr : ___________________ 

 

Pagina 2/3 

 

C: WIJZING WEBHOSTING PAKKET                                                                                                                     

 
Van:   |__| Web Basico 50Mb / 10 email     |__| Web Plus 100Mb / 15 email       |__| Web Optimal 200Mb / 25 email 
                 Afl. 25.00 p/mnd Afl. 45.00 p/mnd Afl. 65.00 p/mnd 
 
Naar:  |__| Web Basico 50Mb / 10 email     |__| Web Plus 100Mb / 15 email       |__| Web Optimal 200Mb / 25 email 
                 Afl. 25.00 p/mnd Afl. 45.00 p/mnd Afl. 65.00 p/mnd 
 

D: BEËINDIGING DOMEIN REGISTRATIE EN/OF WEB HOSTING 

 
Beëindiging: 
     |__| Domein Registratie  Per datum (dd/mm/jjjj): __/ __/ 20 __ Reden: _____________________ 
     |__| Web Hosting Pakket Per datum (dd/mm/jjjj): __/ __/ 20 __ Reden: _____________________ 
 

ONDERTEKENING (alleen invullen indien van toepassing) 
 
Voor de bepalingen geldende op deze aanvraag en overeenkomst zij verwezen naar de Landsbesluit Voorwaarden 
Internet Verkeer. Alle kosten van inning ingevolge van wanbetaling alsmede de wettelijke rente vanaf het moment 
van wanbetaling en de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel binnen als buiten rechte, komen voor rekening van 
de contractant.  
 
De Contractant / vertegenwoordigingsbevoegde 
 
Naam: ____________________________________  
  
Plaats: _______________, datum (dd/mm/jjjj) __/ __/ 20 __ 
   
Handtekening: ______________________________ 

De gemachtigde 
 
Naam: 
____________________________________  
 
Plaats: ______________, datum (dd/mm/jjjj) __/ __/ 
20 __ 
 
Handtekening: 
______________________________ 
 

CONTRACTANT 
 
Een abonnement kan worden aangegaan met meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen die op Aruba 
ingezetene respectievelijk gevestigd zijn. De minimumduur van een abonnement bedraagt twaalf (12) maanden. 
 
Met contractant wordt bedoeld degene met wie SETAR juridisch de overeenkomst aangaat. De contractant is 
verantwoordelijk voor het gebruik van de SETARNET-aansluiting en voor betaling van de kosten die daaruit 
voortvloeien.     
De Contractant / vertegenwoordigingsbevoegde / gemachtigde: 
 
Naam: ______________________________________________     
 
Plaats: ____________________, datum (dd/mm/jjjj) __/ __/ 20 __  
 
Handtekening: ________________________________________ 
 

IN TE VULLEN DOOR SETAR ADMINISTRATIE (BO)         
       

|__| Gecontroleerd en administratief gekeurd: ______________________________ 
 
In dienst gesteld (dd/mm/jj): __ /__/20 __ 
 

ADDITIONELE INFORMATIE     
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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VRIJWARINGSVERKLARING (Aanvragers) 
   
Deze verklaring dient te worden ondertekend door de aanvrager (toekomstige houder) voor elke domeinnaam die 
wordt aangevraagd en te worden ingediend bij SETAR. 
 

 

• Ondertekende verklaart kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor 
Internet domeinnamen en deze te aanvaarden. 

 

• Ondertekende verklaart tevens dat de gegevens die zijn vermeld in deze verklaring juist en volledig zijn. 
 

• Ondertekende staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken. 
 

• Ondertekende verklaart dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde. 
 

• Ondertekende vrijwaart SETAR ter zake van en verplicht zich tot enige schadeloosstelling voor alle kosten en 
schade die voor SETAR voortvloeien uit een aanspraak aan een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt 
op diens rechten. 

 

• Ondertekende zal SETAR steeds onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat 
de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten. 

 

• Ondertekende aanvaardt en stemt er mee in dat SETAR, mocht zij in rechte worden betrokken in verband 
met de domeinnaam, vrij is in de keuze van haar advocaat. 

 
 
 

Domeinnaam: ____________________________________ 
  
Rechtspersoon (invullen indien van toepassing) 
Bedrijfsnaam: ____________________________________ 
Kamer van Koophandel nr. ____________________________________ 
Functie (Directeur of gelijkwaardig): ____________________________________ 
Naam (aanvrager) ____________________________________ 
Plaatsnaam: ____________________________________ 
Telefoon: ____________________________________ 
  
Natuurlijk persoon (invullen indien van toepassing) 
Naam (aanvrager) ____________________________________ 
Plaatsnaam: ____________________________________ 
Telefoon: ____________________________________ 
  

Datum: ____________________________________ 

Handtekening: ____________________________________ 
  
  

 
  


