Actievoorwaarden ‘Gratis .shop-domeinnaam via Thuiswinkel.org’
Beschrijving actie en actievoorwaarden.
Hieronder vind je de beschrijving van de actie en de bijbehorende actievoorwaarden (en bepalingen)
die gelden voor de actie ‘gratis .shop-domeinnaam via Thuiswinkel.org’. Lees ze goed door en u bent
volledig op de hoogte van de actie en de regels die gelden.
Beschrijving actie
Leden van Thuiswinkel.org krijgen één jaar gratis een .shop-domeinnaam en één jaar gratis DNS/redirectservice. De actie dient via de speciale URL geregistreerd in Mijn Account van Thuiswinkel.org
te worden en de korting zal direct verrekend worden in het winkelmandje. Na één jaar worden er
door Yourhosting kosten berekend voor het gebruik van de domeinnaam en de DNS-/redirectservice.
Actievoorwaarden en bepalingen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘gratis .shop-domeinnaam via
Thuiswinkel.org’, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Thuiswinkel.org,
gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407228 (hierna:
Thuiswinkel.org), geldende onder de algemene voorwaarden van haar partner Yourhosting BV,
gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34128261 (hierna:
“Yourhosting”).
Deelname vindt plaats wanneer je een .shop-domeinnaam registreert via de actie van
Thuiswinkel.org.
Degene die deelneemt aan de actie is gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden
(hierna: de deelnemer).
De deelnemer is gebonden aan de door Thuiswinkel.org bij deze actie gehanteerde fair-use policy.
Alleen leden van Thuiswinkel.org kunnen meedoen aan de actie.
De actie is per heden van start gegaan voor de duur van t/m 30 maart 2018.
De actie domeinnaam zal na de aanvraag door de deelnemer direct worden geregistreerd, waarna de
account gegevens per e-mail naar het lid worden verzonden.
De 'domein-extensie' welke voor deze actie beschikbaar is, betreft uitsluitend een .shopdomeinnaam.
Er kunnen tijdens de actie meerdere .shop-domeinnamen per deelnemer worden aangevraagd,
hierbij dient de deelnemer wel in overeenstemming te handelen met de door Thuiswinkel.org bij
deze actie gehanteerde fair-use policy, welke kan worden opgevraagd bij Thuiswinkel.org.
Indien het lid enige wijziging toegepast wenst te hebben op de domeinnaam behorende bij deze
actie is dit uitsluitend mogelijk door een e-mail te sturen of te bellen naar Yourhosting, waarna de
deelnemer geïnformeerd zal worden hoe verder te handelen.
Indien men vragen heeft omtrent het actie product kan men deze uitsluitend richten aan de
Klantenservice van Yourhosting.
De actie kan niet worden ingewisseld voor geld.

De deelnemer kan van de domeinnaam gebruik blijven maken zolang deze (na de actie) de jaarlijkse
betaling voldoet. Indien de jaarlijkse betaling, voor verlenging van .shop domein, niet wordt voldaan
voordat de periode van een jaar is afgelopen, zal de domeinnaam komen te vervallen.
Thuiswinkel.org kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze
actievoorwaarden, of de hierbij behorende fair-use policy, gedurende de actielooptijd wijzigen of
aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door
Thuiswinkel.org.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van
deelname.
Product voorwaarden
Op het 'actie' product, waaronder de gratis domeinnaam gelden de algemene voorwaarden van
Yourhosting, waaronder aansprakelijkheid, contractsluiting, gedragsregels en notice/takedown en
overige voorwaarden.

