ATTEST WHOIS-REGISTRATIEGEGEVENS

Dit document geeft een overzicht van de gegevens van de persoon of organisatie die op het moment van aanvraag
van het attest als houder van de hieronder genoemde domeinnaam geregistreerd staat in de database van DNS Belgium.

DOMEINNAAM

bedomeinhost.be

Naam:

bedomeinhost

Status:

Registered

Registratie:

7 juni 2015

Laatste wijziging:

7 juni 2015 23:21

Organisatie:

Promoot uw bedrijf

Contact:

Joeri, Pauwels

Taal:

Nederlands

Adres:

Bissegemsestraat, 155

8501 Bissegem
België
Telefoon:

+32.474413838

Fax:
E-mail:

info@promootuwbedrijf.be

Juridische disclaimer
DNS Belgium bevestigt dat bovenvermelde gegevens overeenstemmen met deze van de interne databank voor de .be-domeinnamen en dat de hierbij geïdentificeerde partij op de datum van aanmaak van onderhavig document beschouwd mag worden als
de houder van de in het document opgegeven domeinnaam. De voorgaande bevestiging geldt enkel voor zover naderhand geen
wijzigingen werden aangebracht in de interne databank van DNS Belgium met betrekking tot de voormelde domeinnaam. Indien
dergelijke wijzigingen worden aangebracht (bv. naar aanleiding van een transfer van de domeinnaam) kan dit mogelijks tot gevolg
hebben dat de houder van de domeinnaam wijzigt en zal een nieuw document aangemaakt moeten worden waarbij ook de doorgevoerde wijzingen worden geïncorporeerd. Het afgeleverde document strekt geenszins tot bewijs dat de thans geïdentificeerde
houder in het verleden of sinds de oorspronkelijke registratie steeds de houder van voormelde domeinnaam is geweest.
DNS Belgium verstrekt met de aflevering van onderhavig document geen enkele garantie of juridisch uitsluitsel met betrekking tot
de geldigheid en/of legitimiteit van de rechten of aanspraken vanwege de houder of enige derde partij ten aanzien van de in het
document vermelde domeinnaam. De beoordeling van dergelijke rechten of aanspraken behoort tot de exclusieve bevoegdheid
van de rechtscolleges en/of instanties voor alternatieve geschillenbeslechting. Het afgeleverde document geldt geenszins als
eigendomstitel van de vermelde domeinnaam en geeft enkel een indicatie van de mogelijke houder.
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