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Voorwoord 
 

De University of Curacao (UoC) is de aangewezen instantie voor het registreren van Internet 

domeinnamen met de extensie CW (landencode) voor Curacao. Wij trachten altijd een zeer 

objectief te zijn bij het beheer en registratie van deze domeinnamen, en dat is nog altijd ook 

gelukt. Dit was niet altijd even eenvoudig daar men nooit eerder publicaties had uitgebracht met 

de zogenaamde “spelregels” bij het aanvragen van een domeinnaam. 

Sinds 20 februari 2012 was manager van de afdeling ICT Services van de UoC (CDL) 

verantwoordelijk voor het beheer en toewijzing van domeinnamen in het topniveau CW 

domein. Er is toen de CW Domein Registratie in het leven geroepen bestaande uit UoC/ICTS 

(voormalig CCUNA en FIN/ICTS) medewerkers die onder andere zorg dragen voor het up-to-

date houden van dit document dat een houvast is bij het verder objectief blijven afhandelen van 

domeinnaam aanvragen. Onze dank gaat dan ook aan alle medewerkers van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Sociaal en Economische Wetenschappen, en de Faculteit der 

Technische Wetenschappen die op een of andere manier bij de eerste versie van dit document 

een steentje hebben bijgedragen aan dit document. Sinds augustus 2016 is de manager over 

gegaan naar een nieuwe afdeling Center for Digital Learning (CDL) UoC en zijn ook de 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de CW Domein Registraties met de manager 

meegegaan naar zijn nieuwe afdeling CDL. Wij van de CDL afdeling zullen ons best blijven doen 

om te zorgen voor een snelle afhandeling van uw aanvraag, en hopen dat u begrip hebt, en u zich 

houdt aan dit reglement behorende bij registratie van CW domeinnamen. 

 

 

Ir. Leendert J.J. Pengel 

CW Domein Registratie (CW_DomReg) 

Manager Center for Digital Learning UoC 

Jan Noorduynweg 111 

P.O. Box 3059 

Curaçao 

E-mail: l.pengel@uoc.cw (registry@una.net) 

Tel: 599-9-744-2248/50 

Fax: 599-9-744-2100 

mailto:l.pengel@uoc.cw
mailto:registry@una.net
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1 Inleiding 

 

Het begrip Internet is algemeen bekend en er is bijna niemand meer die daar op een of andere 

manier niet mee te maken heeft (of krijgt). De meeste zaken zijn al bijna niet mogelijk zonder 

het e-mail systeem (berichten langs elektronische weg) of het verkrijgen van informatie via 

WEB-sites (de zogenaamde "surfing" of "browsing"). 

Dit is allemaal alleen mogelijk indien alle op Internet dienstverlenende organisaties uniek 

identificeerbaar zijn. Dat kan alleen door middel van zogenaamde unieke domeinnamen. Het 

identificatiesysteem op het Internet DNS (Domain Name System) heeft een (hiërarchisch) 

boomstructuur dat als wortel de "." (punt) heeft en direct daaronder de toplevel domein namen 

zoals ".net", ".com", ".org", “.biz”, “.info” maar ook ".us" en ".an". De laatste 2 voorbeelden 

hebben te maken met landen codes en zijn direct verbonden aan een (ei)land. De andere zijn 

overal ter wereld vrij te gebruiken. Zoals u zult begrijpen zijn er organisaties nodig om te zorgen 

dat de naamgeving uniek blijft, daar het anders een grote chaos wordt van Internet 

domeinnamen. 

De CW Domein Registratie (CW_DomReg) is een entiteit binnen de University of 

Curacao (UoC”) en valt onder het beheer van manager van de Center for Digital Learning van 

de UoC. De CW_DomReg heeft als taak de bewaking van de naamgeving voor “second-level 

domeinnamen voor land Curacao. Dit zijn dus alle domeinnamen van de vorm <naam>.cw. De 

afhandeling van aanvragen gebeurt volgens het eerst aangevraagd eerst toegewezen systeem 

(First In First Out). Het zal duidelijk zijn, dat er voor toekenning van domein namen die een 

landen code gebruiken strengere regels bestaan als in het eenvoudige geval van een ".com" of 

".net" als voorbeeld. Er wordt onder andere van de aanvragende organisatie of entiteit geëist dat 

deze een daadwerkelijke vestiging heeft op Curacao en geregistreerd is bij onder andere de 

Kamer van Koophandel van Curacao. Voor die entiteiten of organisaties die bijvoorbeeld niet 

officieel bij de KvK geregistreerd zijn, of zij die uit het buitenland een domeinnaam willen 

registreren, is er toch een mogelijkheid gecreëerd om binnen de CW-domein een domeinnaam 

te kunnen registreren. Dit is mogelijk in de vorm van en zogenaamde “third-level domeinnaam”. 

Deze zijn in principe van de vorm <naam>.com.cw, of <naam>.net.cw of <naam>.org.cw of 

<naam>.edu.cw. 



Reglement voor CW Domein namen registratie 
 

 
CW Domein Registratie, Center for Digital Learning, University of Curacao 

5

Dit schrijven behandelt dan ook het reglement voor toewijzing van een ".cw" domein zoals die 

op dit moment1 van toepassing zijn. 

Het CW_Register en de CW zone file zijn openbaar en kunnen elektronisch worden 

geraadpleegd op de WEB-site van de UoC, //www.uoc.cw/CW-DomReg. 

                                                           
1 Inhoud van dit document is op ieder moment, door de directie van de CW_DomReg, aan verandering  onderhevig. Wijzigingen 
worden tijdig, onder anderen, via de in dit document genoemde Internet dienst(en) bekend gemaakt (gepubliceerd). Maar zijn in ieder 
geval te verkrijgen bij de CDL administratie. 
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2 Registratie voorwaarden 

 

Om in aanmerking te komen voor een domeinnaam onder de CW top niveau dient u aan enkele 

eisen te voldoen. Deze eisen hebben wij in een aantal artikelen bevat die in het hierna volgende 

paragraaf zijn opgenomen. 

 

 

2.1 Artikelen. 

 

Artikel. 1 De CW Domein Registratie (“CW_DomReg") houdt een elektronisch 

CW_Register en de CW zone file ten behoeve van Internet domeinnamen onder het CW 

domein. In het CW Domeinnamen databestand (het " CW_Register") worden per domein 

tenminste de volgende gegevens opgenomen: 

 

• De domeinnaam; 

• Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; 

• Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de verantwoordelijke persoon uit de 

organisatie van de domeinnaam houder. Deze krijgt o.a. de rekening(en) 

toegestuurd; 

• Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de administratieve contactpersoon voor 

de domeinnaam; 

• Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de technische contactpersoon voor de 

domeinnaam; 

• Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de billing contactpersoon voor de 

domeinnaam; 

• De primaire en secundaire domeinnaam server aangegeven (machine naam en IP-

adres), waarvoor de domeinnaam houder toestemming voor gebruik heeft gekregen, 

van een of meerdere Internet service providers; 

• In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven. 

 

Artikel. 2 Een domeinnaam van het tweede niveau “2-nd level” kan slechts worden 

gehouden door: 
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• Een persoon, die een eenmanszaak of onderneming drijft of een beroep uitoefent; 

• Door een maatschap; 

• Een vennootschap; 

• Een andere rechtspersoon of een instelling; 

 

In alle gevallen met een statutaire zetel of feitelijke vestigingsplaats op Curacao, en de op dat 

moment voor de organisatie verantwoordelijke persoon moet zelf ook opgenomen staan in het 

bevolkingsregister van Curacao. 

 

Lid 1 Aanvragen voor derde niveau “3-rd level” domeinnamen moeten voldoen aan 

voorwaarden conform artikel 13 en vervolg 

 

Artikel. 3 Aanvragen voor een domeinnaam worden slechts in behandeling genomen op 

voorwaarde dat de aanvraag via e-mail is ingediend, middels het daartoe door de CW_DomReg 

ter beschikking gestelde aanvraagformulier (“template”), vergezeld van dan wel gevolgd door de 

in de hierna omschreven in artikel 4 bedoelde documenten. Een kopie van dit aanvraagformulier 

treft u in het hoofdstuk bijlagen onder paragraaf 3.1. 

 

Lid 1 Aanvragen voor domeinnamen kunnen op verzoek van een van de bij artikel 2 

genoemde rechtspersoon door een Internet diensten verlener (ISP) of ander 

instantie worden ingediend. 

 

Lid 2 Elke organisatie als genoemd in artikel 2 kan, voor zover technische 

begrenzingen dat toelaten, een ongelimiteerd aantal domeinnamen aanvragen. 

 

Artikel. 4 Bij de aanvraag dienen de volgende documenten te worden overgelegd. Deze 

kunnen bezorgd of per fax opgestuurd worden. 

 

• Een recent uittreksel uit het Handelsregister (Kamer van Koophandel van Curacao), 

het Verenigingenregister, of enig ander door de CW_DomReg erkende register, als 

bewijs van de identiteit van de houder en van haar statutaire zetel of daadwerkelijke 

vestiging op Curacao; 
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• De door de toekomstige houder ("de aanvrager") ondertekende 

vrijwaringsverklaring, conform het door de CW_DomReg opgestelde model (zie 

bijlage paragraaf 3.1). Deze dient een persoon te zijn die de functie van directeur of 

gelijkwaardig vervuld. 

 

Artikel. 5  

Lid 1 Als tijdstip van de aanvraag geldt de datum en tijd van ontvangst door de 

CW_DomReg van het volledig en juist ingevulde aanvraagformulier, mits de in 

artikel 4 bedoelde documenten binnen een termijn van 5 werkdagen na 

ontvangst (via e-mail) van het aanvraagformulier door de CW_DomReg zijn 

ontvangen. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan vervalt de aanvraag 

 

Lid 2 Indien er gegevens of documenten (zoals vermeld in artikel 3 en 4) ontbreken 

zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden gesteld. Het ontbrekende moet 

binnen 5 werkdagen zijn ingeleverd, waarna de aanvraag verder in behandeling 

wordt genomen. Is al het ontbrekende binnen vermeldde periode niet 

ontvangen, dan vervalt de aanvraag, en zal de aanvrager daar bericht over 

ontvangen. 

 

Artikel 6 De aanvrager dient bij de aanvraag te verklaren, en is er voor in te staan dat: 

 

• De domeinnaam niet een aanduiding bevat of inhoud die misleidend is ten aanzien 

van het doel of de functie van de domeinnaam of de daaronder aangeboden 

informatie; 

• De domeinnaam overeenstemt met een merk of (handels-)naam of product van de 

aanvrager; 

• De domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde. 

 

Lid 1 Bij het tekenen van de vrijwaringverklaring stemt de aanvrager in met de 

inhoud van dit artikel. 

 

Artikel 7 
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Lid 1 De CW_DomReg heeft het recht de registratie van een domeinnaam te weigeren, 

indien naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg onder meer, aannemelijk 

is dat: 

a. De domeinnaam een door de CW_DomReg gereserveerde of van 

registratie uitgesloten naam is; 

b. De domeinnaam niet van de vorm <naam>.cw is, 

c. Reeds een identieke domeinnaam in het CW_Register is opgenomen, dan 

wel reeds een aanvraag daarvoor in behandeling is; 

d. De domeinnaam een gelijkenis vertoont met een bestaande, de zogenaamde 

"look-a-like"; 

e. Eén of meer op het aanvraagformulier vermelde gegevens onjuist blijken te 

zijn; 

f. De domeinnaam niet voldoet aan de technische aspecten (zie bijlage in 

paragraaf 3.3); 

g. De domeinnaam een geografische aanduiding omvat, welke misverstanden 

kunnen oproepen, behoudens in de volgende gevallen: 

(i) Namen van eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen 

of gerelateerd aan de naam Curacao (in welke taal dan ook) 

mogen alleen worden aangevraagd door officiële instantie(s) 

(gemachtigd door betreffende overheden) van het betreffende 

(ei)land; 

(ii) Landennamen mogen alleen door de ambassade of een 

consulaat van het betreffende land worden aangevraagd. 

h. De domeinnaam in strijd is met de openbare orde en /of goede zeden; 

i. De aanvraag niet binnen 14 dagen na een mededeling daartoe van de 

CW_DomReg voldoet aan de in de Bijlagen bij dit Reglement opgenomen 

technische eisen; 

j. Niet is voldaan aan de in artikel 2, 3 en 4 ten aanzien van de aan de houder 

gestelde eisen; 

k. De domeinnaam een algemene benaming of soortnaam is die misverstanden 

kan oproepen, behoudens in het geval dat bij de aanvraag een uittreksel 

wordt overgelegd van het Curaçaose (en voormalige Antilliaanse) 

merknamen Register (BIP/BIE), waaruit blijkt dat de aanvrager de naam als 

merk mag voeren; 
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l. De domeinnaam geen directe relatie heeft met de naam van de organisatie 

of diens kernactiviteiten (diensten en /of taken). 

  

Lid 2 Indien zich één der in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet 

zal de CW_DomReg de betrokken houder (of door de houder gemachtigde provider) 

zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen van haar 

voornemen de aanvraag voor de domeinnaam te weigeren. 

 

Lid 3 De aanvrager heeft het recht binnen 5 werkdagen na de datum van deze 

mededeling gemotiveerde bezwaren tegen de voorgenomen beslissing bij de 

CW_DomReg in te dienen. Indien de bezwaren niet tijdig zijn ontvangen, wordt het 

voorgenomen besluit na bovenbedoelde 5 werkdagen definitief. 

 

Lid 4 De CW_DomReg deelt binnen 30 dagen na ontvangst van de bezwaren haar 

beslissing aan de houder c.q. gemachtigde provider mee. 

 

Artikel 8 

Lid 1 De houder mag een domeinnaam slechts daadwerkelijk in gebruik nemen nadat 

deze is ingeschreven in het CW_Register en is opgenomen in de CW zone file, 

behoudens voor het opzetten (en nodige voorbereidingen) van de nameservers voor het 

betreffende domein. 

 

Lid 2 Indien de aanvraag naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg voldoet aan 

de bepalingen van dit Reglement, zendt de CW_DomReg aan de betrokken houder een 

bevestiging van registratie van de domeinnaam. De domeinnaam wordt opgenomen in 

het CW_Register, waarbij de in artikel 1 genoemde gegevens worden vermeld, alsmede 

in de CW zone file, ten gevolge waarvan de domeinnaam op het Internet bekend wordt. 

 

Artikel 9 De domeinnaam houder dient een wijziging van voor de betrokken domeinnaam 

ingeschreven gegevens zo spoedig mogelijk aan de CW_DomReg door te geven. Dit gebeurt 

middels het daarvoor bedoelde online formulier op www.uoc.cw/cw-registry, dat ook voor 

domeinnaam aanvragen gebruikt wordt (zie bijlage paragraaf 3.1). 

 

http://www.uoc.cw/cw_registry
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Artikel 10 De CW_DomReg heeft het recht de houder van een domeinnaam het gebruik 

daarvan te ontzeggen, door deze uit de CW Zone file te verwijderen, en de inschrijving van de 

domeinnaam door te halen indien na registratie naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg 

vast komt te staan dat zich één der in artikel 6 genoemde omstandigheden voordoet, alsmede 

indien: 

 

• De CW_DomReg een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis heeft ontvangen, waarbij de houder het recht op het gebruik van de 

domeinnaam wordt ontzegd; 

• De houder niet voldoet aan enige ingevolge dit Reglement op hem rustende 

verplichtingen; 

• De houder verzoekt om, of instemt met, doorhaling van de inschrijving; 

• De houder geen provider meer heeft of niet meer bestaat; 

• De inschrijving is verkregen door fraude of misleiding bij de aanvraag, dan wel 

doordat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn opgegeven.  

 

Lid 1 Indien zich één der in artikel 10 genoemde omstandigheden voordoet zal de 

CW_DomReg de houder rechtstreeks (via e-mail en /of fax) op de hoogte stellen van 

haar voornemen het gebruik van de domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving in het 

CW_Register door te halen. 

 

Lid 2 De houder heeft het recht binnen 5 werkdagen na verzending van deze 

mededeling rechtstreeks gemotiveerde bezwaren bij de CW_DomReg in te dienen 

tegen de voorgenomen beslissing van de CW_DomReg. Indien de bezwaren niet tijdig 

zijn ontvangen, wordt het voorgenomen besluit na bovenbedoelde 5 werkdagen 

definitief. 

 

Lid 3 De CW_DomReg deelt binnen 30 dagen na ontvangst van de bezwaren haar 

beslissing aan de houder (gemachtigde provider) mee. 

 

Artikel 11 

Lid 1 Indien de houder van een domeinnaam deze wenst over te dragen aan een 

derde moet hij een door beide partijen ondertekent verzoek indienen bij de 
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CW_DomReg. Dit dient via de online registratieformulier te geschieden op 

www.uoc.cw/cw-registry. 

 

Lid 2 Een derde kan overdracht van een domeinnaam op zijn naam bewerkstelligen 

tegen overlegging van een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan 

vonnis waarbij is bepaald dat de domeinnaam toekomt aan die derde. 

 

Lid 3 De toekomstige nieuwe houder moet de in artikel 2, 3 en 4 genoemde 

documenten overleggen. 

 

Lid 4 De andere bepalingen van het Reglement zijn van overeenkomstige toepassing 

op de overdracht. 

 

Lid 5 Een domeinnaam houder mag onder geen voorwaarde zaken drijven met een 

domeinnaam onder de CW domein. In geval van verkoop van een CW domeinnaam aan 

een derde mag de verkoopprijs niet hoger zijn dan het bedrag dat gelijkstaat aan een jaar 

registratie van een domeinnaam. 

 

Artikel 12 

Lid 1 Indien de houder van een domeinnaam een andere provider wenst te gaan 

gebruiken, moet hij tijdig een “template” per e-mail sturen (of via de website 

www.uoc.cw/CW-domreg) aan de CW_DomReg met het verzoek voor wijziging 

(“Purpose: Modify”). 

 

Lid 2 In geval dat een domeinnaam houder vaker als 2 keer per jaar een wijziging 

aanvraagt, zal een extra vergoeding per daarop volgende keren gevraagd worden. 

 

Artikel. 13 De CW_DomReg heeft het recht dit Reglement van tijd tot tijd te wijzigen. Van 

dergelijke wijzigingen wordt mededeling gedaan op de Web-site en /of andere 

informatiebronnen van de CW_DomReg (en de Center for Digital Learning afdeling van de 

University of Curacao). 

 

http://www.uoc.cw/CW-domreg
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Artikel 14 De CW_DomReg is niet aansprakelijk voor enige schade die de aanvrager, de 

houder, een gemachtigde provider of enige andere derde lijdt als gevolg van of in verband met 

de uitvoering of wijziging van dit Reglement. 

 

Artikel. 15 Een domeinnaam van het derde niveau “3-rd level” kan slechts worden 

gehouden door: 

• Een rechts -of natuurlijk persoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede 

een maatschap en een vereniging van personen op voorwaarde dat hiervoor genoemde 

organisaties en /of entiteiten hetzij lokaal of internationaal wordt vertegenwoordigt 

door: een natuurlijk persoon die ingeschreven staat bij het Bevolkingsregister van 

Curacao of een als dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die gevestigd is 

op Curacao. 

 

Lid 1 De persoon mag bij het registreren van een domeinnaam geen zaken doen 

anders dan de administratieve kosten voor het registreren van een domeinnaam bij het 

CW_DomReg. 

Lid 2 In geval van een Internationale organisatie of entiteit fungeert de lokale 

vertegenwoordiger alleen als tussenpersoon en kan de domeinnaam ten alle tijde door 

de Internationale organisatie of –entiteit opgezegd worden (eventueel door tussenkomst 

van de vertegenwoordiger). 

 

Lid 1 Aanvragen voor een domeinnaam volgens artikel 15 worden slechts in 

behandeling genomen op voorwaarde dat de aanvraag via e-mail is ingediend, 

middels het daartoe door de CW_DomReg ter beschikking gestelde online 

aanvraagformulier (op www.uoc.cw/cw-registry), vergezeld van dan wel gevolgd 

door upload van een geldige identificatiebewijs van de aanvrager of 

vertegenwoordiger. Een kopie van dit aanvraagformulier treft u in het hoofdstuk 

bijlagen onder paragraaf 3.1. 

 

Lid 2 Aanvragen voor domeinnamen kunnen op verzoek van een van de bij artikel 15 

genoemde persoon of door een provider of ander instantie worden ingediend. 
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Artikel. 17 Bij de aanvraag van 3-rd level domeinnamen dienen de volgende documenten te 

worden overgelegd. Deze kunnen bezorgd of per fax opgestuurd worden of in digitale vorm 

opgestuurd worden (via www.uoc.cw/CW-domreg). 

• Een recent uittreksel uit het Bevolkingsregister niet ouder dan een jaar als 

bevestiging van de identiteit van de houder en /of van diens vertegenwoordiger en 

daadwerkelijke vestiging op Curacao; 

• De door de toekomstige houder ("de aanvrager") of diens vertegenwoordiger 

ondertekende vrijwaringverklaring, conform het door de CW_DomReg opgestelde 

model (zie bijlage paragraaf 3.1). 

• In geval van Internationale aanvragen, kan dit alleen via een lokale ISP geschieden. 

Deze ISP blijft dan ook verantwoordelijk voor de inhoud (“content”) dat via deze 

domeinnaam wordt aangeboden. 

 

Artikel 18 

Lid 1 De CW_DomReg heeft het recht de registratie van een derde niveau domeinnaam 

te weigeren, indien naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg onder meer 

artikel 7 van toepassing is met uitzondering van de daarin genoemde punten b, 

d, j en l. 

 

Lid 2 De CW_DomReg heeft het recht de registratie van een derde niveau te weigeren 

als de domeinnaam niet van de vorm <naam>.com|net|org|edu.an is (het teken 

“|” staat voor “of”, dus keuze). 

 

Lid 3 Indien zich één der in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet 

en /of de domeinnaam is niet van de vorm volgens lid 2 van dit artikel, zal de 

CW_DomReg de betrokken houder of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk na 

ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen van haar voornemen de aanvraag voor 

de domeinnaam te weigeren. 

 

Artikel. 19 Bij aanvragen ten behoeve van internationale organisaties of entiteiten zorgt de 

lokale vertegenwoordiger (ISP) voor de financiële zaken zoals betalen van de jaarlijkse 

herregistratie, maar ook zaken zoals opheffen van een domeinnaam. 

 

http://www.uoc.cw/CW-domreg
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Lid 1 Indien om welke reden dan ook de naam van de lokale vertegenwoordiger moet 

worden veranderd, dan dient dat door de Internationale organisatie schriftelijk 

(per fax of mail in digitale vorm –PDF/JPEG) doorgegeven worden aan de 

CW_DomReg. 

 

Artikel 20 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de directie van de 

CW_DomReg (en managementteam CDL afdeling UoC). 
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2.2 Toelichting op het Reglement (CW)  

 

Ad Artikel 1 

Bij iedere aanvraag zal het vestigingsadres op Curacao moeten worden vermeld en dus 

niet alleen het postbusnummer. 

Als telefoonnummer kan niet volstaan worden met het nummer van een cellulair 

telefoon, deze kan wel als alternatief voor een normaal kantoor nummer opgegeven 

worden. 

 

Ad Artikel 2 

Alleen de in artikel 2 genoemde entiteiten kunnen houder van een domeinnaam zijn. Als 

bewijs van het bestaan van de entiteit en het feit dat zij een statutaire zetel of 

vestigingsplaats op Curacao heeft, moet een recent (maximaal 1 jaar oud) uittreksel uit 

het Handels Register van Curacao, of een van de andere toegelaten CW_DomReg 

Registers worden overgelegd. Indien een bepaald Register nog niet bekend is bij de 

CW_DomReg, bestaat toch de mogelijkheid dat door de directie besloten wordt dit 

Register toe te voegen aan de lijst van de door de CW_domReg bekende lijst van 

Registers. (Zie verder onder Ad Artikel 4) 

 

Ad Artikel 3 

Tezamen met het aanvraagformulier (“template”) dat online te vinden is op 

www.uoc.cw/cw-registry moet de aanvrager (de toekomstige domeinnaam houder) een 

verklaring te ondertekenen waarin hij instaat voor de juistheid van de door hem 

verstrekte gegevens. Hij verklaart dat de door hem aangevraagde domeinnaam geen 

inbreuk maakt op de rechten van derden en hij de CW_DomReg vrijwaart voor schade 

en kosten die verband houden met aanspraken van derden ter zake van de domeinnaam. 

In de praktijk betekent dit dat de houder alle kosten en schade moet vergoeden die 

door de CW_DomReg gemaakt worden als er een procedure gevoerd wordt tegen de 

CW_DomReg met betrekking tot de domeinnaam van de houder. (Zie verder onder Ad 

Artikel 4). 

Producten en diensten (Art.3 Lid2), van een organisatie kunnen bij wijze van voorbeeld 

ondergebracht worden in een zogenaamde 3rd level in de vorm van <dienst>.<naam>.cw 

dat geheel onder beheer is van de domainnaam- <naam>.cw –houder zelf. 

http://www.uoc.cw/cw_registry
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Ad Artikel 4 

De CW_DomReg controleert of alle gegevens volledig en juist zijn ingevuld en of de 

juiste documenten zijn bijgevoegd (uittreksel KvK), vrijwaringsverklaring en eventueel 

uittreksel uit merken register (Bureau Intellectuele Eigendommen) en /of Verenigingen -

en Coöperatieven register (Gemeenschappelijk Hof van Justitie afdeling EJ). 

Indien door de CW_DomReg een onvolledigheid wordt geconstateerd of één van de 

documenten ontbreekt, wordt de aanvraag aangehouden tot de ontbrekende informatie 

is verstrekt. 

De ontbrekende informatie moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag 

ingediend zijn. Als de ontbrekende informatie binnen deze termijn niet is ontvangen, 

wordt de aanvraag niet meer verwerkt. De aanvrager krijgt daarvan via e-mail (of fax) 

bericht. 

Op de aanvraag dienen alle contact personen ingevuld te worden. Invullen van een 

Billing contact is verplicht, en deze dient een voor de organisatie verantwoordelijke 

persoon te zijn (directeur /manager of equivalent), die dan zorg draagt voor de jaarlijkse 

betalingen. Een Administrative contact en /of Technical Contact kunnen personen buiten 

de organisatie van de domeinnaam houder zijn die door de organisatie daartoe worden 

gemachtigd. 

De Billing –en /of Administrative contact moeten een binnen de organisatie van de 

aanvrager afkomstige verantwoordelijke persoon zijn, daar deze dan ook 

eindverantwoordelijke voor het aangevraagde domeinnaam, deze kunnen dan ook 

officieel wijzigingen doorgeven en een aanvraag indienen om een domeinnaam op te 

heffen. 

In de, voor de aanvrager, meest gunstige geval is de “billing contact” tevens de 

domeinnaamhouder en persoon dat de vrijwaringverklaring tekent. 

Het komt vaak voor dat een toekomstige houder niet de (technische) kennis in huis 

heeft voor het aanvragen van een domeinnaam. In deze gevallen mag de aanvraag via 

derden binnen komen, maar de domeinnaam aanvragende organisatie blijft ten alle tijde 

verantwoordelijk voor en houder van de (toegewezen) domeinnaam. 

Domeinnamen worden niet gereserveerd. Dat betekend dat alleen volledig 

gedocumenteerde aanvragen worden verwerkt en dat er altijd 2 bestaande name 

servers (DNS hostnames) zijn opgegeven. 
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Ad Artikel 5 Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Dit 

wil zeggen dat indien er 2 of meer organisaties het recht hebben om een bepaalde 

domein naam toegewezen te krijgen, zal de domeinnaam aan diegenen van wie de 

aanvraag het eerst volledig is binnen gekomen. 

 

Ad Artikel 6 Uitgangspunt is dat de aanvrager vrij is in de keuze van de domeinnaam, binnen 

de in de in Artikel 7 gegeven grenzen en binnen de technische mogelijkheden (Artikel 7 

Lid1 b). Door het ondertekenen van de vrijwaringverklaring neemt de aanvrager zelf de 

verantwoordelijkheid voor de keuze van de domeinnaam. Hij verklaart hiermee dat de 

gekozen naam terecht is en past bij de bedrijfsactiviteiten. De CW_DomReg oefent 

hierop controle uit. 

 

Ad Artikel 7 

Domeinnamen mogen geen gelijkenis (Lid 1 d) vertonen, mits aangevraagd door dezelfde 

organisatie. 

De CW_DomReg kan een aanvraag voor een domeinnaam weigeren als zich een van de 

omstandigheden voordoet zoals aangegeven in dit artikel. 

Door de CW_DomReg gereserveerde namen worden gepubliceerd op de website van 

de CW_DomReg. Bij de administratie van de CW_DomReg wordt ook een lijst van 

namen die in een eerder stadium al van registratie zijn uitgesloten bijgehouden, die op 

verzoek ingekeken mag worden (Lid 1 a). Deze worden niet gepubliceerd. 

Beoordelingen in het kader van Lid1 genoemde onderdelen hebben een onvermijdelijk 

subjectief karakter. Het bestuur van de CW_DomReg heeft zich echter op het 

standpunt gesteld dat dit te verkiezen is boven een geheel vrije keuze van namen met 

alle mogelijke consequenties van dien. Door een beroepsprocedure in te stellen wordt 

getracht het subjectieve karakter te verzachten. 

De CW_DomReg zal de ontwikkeling van meer gedetailleerde criteria trachten te 

bevorderen. Er zal steeds afhankelijk van binnen komende reacties op het reglement, 

een evaluatie plaatsvinden door het CW_DomReg bestuur van de eerder genoemde 

onderdelen. 

Zo spoedig mogelijk na indiening van een aanvraag vindt een beoordeling plaats of de 

naam de toetsing aan het gestelde in dit artikel kan doorstaan. Een negatieve uitslag 

wordt direct daarop aan de aanvrager meegedeeld. Indien een aanvraag voor een 

domeinnaam wordt afgewezen kan de aanvrager binnen 5 werkdagen een bezwaarschrift 
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tegen deze afwijzing bij de CW_DomReg indienen. De directie van de CW_DomReg zal 

dan een beslissing over de aanvraag nemen. De beslissing wordt binnen 30 dagen na 

ontvangst van het bezwaarschrift aan de aanvrager meegedeeld. 

 

Ad Artikel 8 (lid 1 en 2) 

De houder mag de domeinnaam pas officieel naar buiten vermelden (b.v. in advertenties, 

op briefpapier en visitekaartjes) nadat hij officieel houder van de domeinnaam is 

geworden, d.w.z. nadat hij een (e-mail- of fax-) bericht van registratie van de 

domeinnaam heeft ontvangen. 

Wijzigingen in de gegevens van de houder moeten zo spoedig mogelijk per e-mail 

worden doorgegeven. 

 

Ad Artikel 9 Alle wijzigingen van welke vorm dan ook dienen middels de meest recente 

versie van het aanvraagformulier “template” dat online te vinden is op www.uoc.cw/cw-

registry (via e-mail) doorgegeven te worden. 

 

Ad Artikel 10 (lid 1 tot en met 3) 

De CW_DomReg kan achteraf een domeinnaam registratie ongedaan maken als zich 

één van de omstandigheden voordoet als weergegeven in dit artikel. Indien een partij 

meent dat de CW_DomReg een naam ten onrechte heeft toegekend aan een andere 

houder kan hij via de rechter die andere houder dwingen zijn naam op te geven. 

De CW_DomReg zal daaraan uitvoering geven als een afschrift van het gewezen vonnis 

de CW_DomReg heeft bereikt (a). Een houder kan zich rechtstreeks tot de 

CW_DomReg wenden om een registratie ongedaan te maken (c). Als geen andere 

persoon zich financieel verantwoordelijk wenst te stellen voor de registratie van een 

domeinnaam komt de domeinnaam te vervallen (d). Als een domeinnaam wordt 

opgeheven vanwege in dit artikel genoemde redenen, heeft de houder het recht 

hiertegen binnen 5 werkdagen bezwaar in te dienen. De CW_DomReg deelt binnen 30 

dagen na ontvangst van de bezwaren haar beslissing mee aan de aanvrager. 

 

Ad Artikel 11 Op eigen verzoek kan een houder zijn domeinnaam overdragen aan een derde. 

Een domeinnaam kan ook aan een derde overgedragen worden op uitspraak van de 

rechter. In beide gevallen moet de nieuwe houder de in artikel 2 genoemde documenten 

overleggen en voldoen aan de andere bepalingen in het Reglement. 

http://www.uoc.cw/cw_registry
http://www.uoc.cw/cw_registry
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Ad Artikel 12 

Indien de houder zijn domeinnaam wil verhuizen naar een andere provider kan de 

houder via e-mail een verzoek indienen, middels de eerder genoemde “template”. Op 

het verzoek moeten de technische gegevens (DNS servers) van de nieuwe provider 

worden vermeld. Tevens dient een kopie van het verzoek naar de vorige en naar de 

nieuwe provider gestuurd worden, ter voorkoming van vertragingen in het 

overgangsproces. Als men van provider verandert wordt de domeinnaam niet opnieuw 

getoetst aan de op dat moment geldende regels. 

 

Ad Artikel 15 

Alle artikelen vanaf artikel 15 met uitzondering van artikel 20 hebben betrekking op 

domeinnamen van het derde niveau “3-rd level” type. Indien er een geval zich voordoet 

dat niet hierin omschreven is dan gelden de algemene regels zoals omschreven in 

artikelen 1 tot en met 15 voor tweede niveau “2-nd level” domeinnamen en anders 

beslist de CW_DomReg. 

Dit artikel (en de daarop volgende) is bijgevoegd om de vele vragen tegemoet te komen 

van onder andere privé personen (particulieren) die een eigen domein onder CW willen 

hebben en internationale registraties toe te laten (de zogenaamde “foreign 

registrations”). 

 

 

2.3 Registratie kosten 

 

De aanvrager die de domeinnaam aanvraag indient is een door de CW_DomReg vastgestelde 

vergoeding van Nafl. 180,00 (US$100.00) verschuldigd voor de eerste 2 jaren bij de inschrijving, 

en een jaarlijks bedrag van Nafl. 90,00 (US$50.00) voor de daarop volgende jaren in verband 

met onderhoud van de domeinnaam. Indien de aanvrager uit het buitenland is, dient de lokale 

vertegenwoordiger zorg te dragen voor de betalingen. Alle in dit document genoemde bedragen 

zijn exclusief de huidige fiscale lasten (zoals ABB, OB etc.). 

De aanvrager betaalt de CW_DomReg deze kosten voor de registratie. Tarief wijziging is op 

ieder moment door de CW_DomReg mogelijk en zal openbaar bekend gemaakt worden op de 

pagina van de CW_DomReg op de UoC WEB-site (//www.uoc.cw/CW-DomReg). Betaling dient 
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te geschieden op een der rekeningen2 van de University of Curacao onder vermelding van de 

domeinnaam dat aangevraagd is. 

 

 

2.3.1 Kosten bij wijziging 
 

Bij wijziging die meer als 2 keer per jaar voorkomen in de registratie, bijvoorbeeld veranderen 

van provider, is de houder nog eens Nafl. 45,00 (US$25.00), per derde en daarop volgende 

keren dat er een wijziging in dat zelfde jaar moet worden doorgevoerd, verschuldigd. 

 

Noot: De jaartelling voor een inschrijving /onderhoudsperiode loopt van januari tot en met 

december (dus per kalenderjaar). 

 

 

                                                           
2 ABN-AMRO acc.no. 1339826 - MCB acc.no. 88.134108 - GIRO no. 545848 – BdC acc no.0150314978301. 
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2.3.2 Eerder geregistreerde domein 
 

De .AN domeinnamen zijn per 31 juli 2015 opgehouden te bestaan, verder informatie te vinden 
op https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en#1.d. 
Dit is alleen voor historische referentie, omdat de .AN volledig is opgeheven en alle klanten van 
land Curaçao zijn over gegaan op een .CW domeinnaam.  
 

2.3.3 Betalingsvoorwaarde 
 

Periode van betaling zal lopen van 1 januari huidige jaar tot 1 januari van het volgend jaar, en 

betaling geschiedt vooraf in januari van het lopend jaar. 

Indien de aanvrager deze vergoeding(en) niet voor eind januari heeft voldaan, wordt door de 

CW_DomReg aan de houder meegedeeld via de domeinnaamhouder ( “Billing –en /of 

Administrative contact”) dat de domeinnaam binnen 30 dagen wordt opgeheven, mits de 

vergoeding alsnog binnen die periode is voldaan. Dit betekent dat alle betalingen uiterlijk eind 

februari van elk jaar binnen moeten zijn! 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en#1.d
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3 Bijlagen  

 

In dit hoofdstuk is enkele belangrijke informatie opgenomen dat betrekking heeft op technische 

en administratieve aspecten van de registratie procedure. 

 

 

3.1 Aanvraag formulier 

 

Een formulier met dit aanvraagformulier is tevens te vinden bij de informatie verkrijgbaar via de 

eerder genoemde Internet pagina (www.uoc.cw/CW-domreg). 

Deze verklaring dient volledig ingevuld te worden door de aanvrager (toekomstige houder) of 

diens gemachtigde Internet service provider (ISP) voor elke domeinnaam die wordt aangevraagd 

en via de online formulier op www.uoc.cw/cw-registry automatisch wordt gestuurd naar (of 

ingediend worden bij) CW_DomReg. 

 

 

3.1.1 “Template” 
 

De online template op www.uoc.cw/cw-registry (dat uit onderstaande voormalige 

registratieformulier is opgezet) wordt gebruikt voor aanvragen van nieuwe domeinnamen, maar 

is tevens het formulier dat gebruikt moet worden voor het doorgeven van wijzigingen. 

Deze moet u bij ontvangst, invullen en retourneren per e-mail, zonder wijzigingen te brengen 

aan de opzet in welke vorm dan ook van de opzet ervan. 

Dit formulier is nu in een online form verwerkt en dus via eerder genoemde webpagina in te 

vullen en bewijsstukken kunnen meegestuurd worden met een upload bij de juiste velden. 

 

Registration  
 
########## Please do not remove Version Number and Date ############ 
 
Template version: 4.0 
 
Template date: January 14, 2020 
 
########### Please do not modify template ######################### 
 

http://www.uoc.cw/CW-domreg
http://www.uoc.cw/cw_registry
http://www.uoc.cw/cw_registry
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Begin Overeenkomst CW Domein Registratie. 
 
TEMPLATE FOR REGISTERING A PRIMARY SUBDOMAIN UNDER "CW" 
 
================================================================ 
CW Domain Registry (CW_DomReg) 
Information and Communication Technology Services University of Curacao 
(CDL UoC) 
Jan Noorduyweg 111 
P.O. Box 3059 
Curaçao. 
 
Phone : +599-9  744-2248/+599-9  744-2250 
Fax : +599-9  744-2100 
E-mail : registry@una.net  
 
De CW Domein Registratie (CW_DomReg) is een entiteit binnen de University of Curacao 
(UoC) en valt onder het beheer van de manager van de Center for Digital Learning afdeling van 
de UoC (CDL). De CW_DomReg heeft als taak de bewaking van de naamgeving voor 2-nd level 
domein namen voor Curaçao. 
 
 
 
Registratie 
=========== 
Dit zijn alle domeinnamen van de vorm <naam>.CW. Aanvragen worden uitsluitend in 
behandeling genomen bij: 

a) het volledig invullen van de online registratieformulier (http://www.uoc.cw/cw-registry) 
b) het aanhechten (uploaden) van de vrijwaringverklaring met de handtekening van de 

domeinnaam houder en  
c) ook het aanhechten (uploaden)van, afhankelijk van de type organisatie die de aanvraag 

doet, de Kamer van Koophandel document voor organisaties en stichtingen, de statuten 
voor verenigingen en het landsbesluit voor overheidsinstanties. 

 
 
 
Registratie kosten 
================== 
Vanaf 1 februari 2012 is het mogelijk om .CW domeinnamen te registreren en vanaf 2014 is dat 
ook online te doen via www.uoc.cw/cd-registry. 
De domeinnaam houder is een door de CW_DomReg vastgestelde vergoeding van Nafl. 180,00 
(US$100.00) verschuldigd voor de eerste 2 jaren of deels van de 2 jaren, en daarna een jaarlijks 
bedrag van Nafl. 90,00 (US$50.00) voor de daarop volgende jaren, voor de inschrijving en 
onderhoud van de domeinnaam. De aanvrager betaalt de CW_DomReg deze kosten voor de 
registratie. 
 
Tarief wijziging is op ieder moment door de CW_DomReg mogelijk en zal tijdig bekend 
gemaakt worden op de pagina van de CW_DomReg op de UoC website onder 
http://www.uoc.cw/CW-DomReg). 
 

mailto:registry@una.net
http://www.uoc.cw/cw_registry
http://www.uoc.cw/CW-DomReg
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Kosten bij wijziging 
==================== 
Bij herhaalde aanvragen (meer dan 2 keer per jaar) voor wijziging in de registratie, bijvoorbeeld 
veranderen van provider, is de domeinnaam houder nog eens Nafl. 45,00 (US$25.00), per keer 
dat er een wijziging moet worden doorgevoerd, verschuldigd. 
 
 
 
Overgang .AN naar .CW 
===================== 
De .AN county code Top Level Domain is per 31 juli 2015 opgehouden te bestaan. Voor meer 
informatie zie o.a. https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-
en#1.d. 
Dit bericht is alleen van historische waarde omdat alle domeinnamen reeds over gegaan zijn naar 
een .CW domeinnaam. 
 
 
 
Facturering  
=========== 
Vóór het aanmaken en wijzigen van een domeinnaam stuurt CW_DomReg administratie een 
factuur naar de organisatie/bedrijf die bij aanvraag betaald dient te worden.  
 
Aan het begin van elk kalenderjaar worden de registraties van bestaande domeinnamen 
stilzwijgend voor 1 jaar verlengd en automatisch in rekening gebracht. 
Indien de organisatie/bedrijf niet wenst een bestaande domeinnaam te behouden dan moet men 
uiterlijk 30 dagen (dus vóór december 31) voor het daarop volgend jaar middels een email via 
de online registratieformulier (www.uoc.cw/cw-registry) met een upload van een getekende 
bevestiging van de domeinnaamhouder bekend gemaakt worden.  
 
 
Betalingsinformatie 
=================== 
Betaling dient te geschieden op een der rekeningen (RBTT: 1339826 - MCB: 88.134.108 - GIRO: 
545848) van de University of Curacao onder vermelding van "CW Domein Registratie CDL" en 
“de domeinnaam” die u aangevraagd heeft. 
 
Alle bedragen die in dit document zijn onderhevig aan 6% omzetbelasting.  
 
 
 
Technical information 
===================== 
Please fill out this template for registering a domain name under the Top-Level Domain "CW" 
(of Curaçao). After completion, send it to CW_DomReg as explained above. 
 
0. Purpose (New , Modify, Delete): 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-10-16-en#1.d
http://www.uoc.cw/cw_registry
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0a. Description: 
 
1. Requested domain name: 
2. Name of requesting organization: 
3. Address of requesting organization (not a P.O. Box) 
Street address: 
Island: 
 
4. Contact person(s) information 
Administrative Contact/Agent 
Name (Last, First): 
Phone-number (not a mobile phone): 
Fax-number: 
Email address: 
 
Technical Contact 
Name (Last, First): 
Phone number: 
Fax number: 
Email address: 
 
5. Domain name holder (director or equivalent) 
Name (Last, First): 
Organization Name: 
Address: 
Phone number (not a mobile phone): 
Fax number: 
Email address: 
 
6. Primary Name Server 
Primary Server Hostname (FQDN): 
IP address: 
 
7. Secondary Name Server 
Secondary Name Server Hostname (FQDN): 
IP address: 
 
 
 
 
Vrijwaringverklaring 
==================== 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het 
Reglement voor Registratie van Domeinnamen (CW) en deze te aanvaarden. 
 
Ondergetekende verklaart tevens dat de gegevens die zijn vermeld op de kopie van het 
aanvraagformulier dat aan deze verklaring is gehecht, juist en volledig zijn. Ondergetekende staat 
ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken. 
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Ondergetekende verklaart dat: 
 
a.) de domeinnaam niet een aanduiding bevat of inhoudt die misleidend is ten aanzien van het 

doel of de functie van de domeinnaam of de daaronder aangeboden informatie; 
 
b.) de domeinnaam overeenstemt met een merk of (handels)naam van de anvrager; 
 
c.) de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde; 
 
d.) voldoet aan de voorwaarden gesteld in het reglement van CW_DomReg. 
 
Ondergetekende vrijwaart de CW ccTLD Internet Domeinregistratie University of Curacao 
("de CW_DomReg") mede de Center for Digital Learning UoC en andere deelnemers van de 
CW_DomReg, en zal hen schadeloos stellen voor alle kosten en schade die voor ieder van hen 
voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens 
rechten. 
 
Ondergetekende zal de CW_DomReg steeds onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere 
vordering van een derde dat de domeinnaam op diens rechten inbreuk maakt. 
 
Ondergetekende aanvaardt en stemt er mee in dat de CW_DomReg, mocht zij in rechte 
worden betrokken in verband met de domeinnaam, vrij is in de keuze van haar advocaat. 
 
Domeinnaam: ............................................................ 
 
Organisatie/bedrijf: ................................................... 
 
Adres (geen postbus): .................................................. 
 
Telefoon (vaste verbinding): ........................................... 
 
Naam domeinnaam houder (qualitate qua): ................................ 
 
Functie (directeur of gelijkwaardig): .................................. 
 
Datum: ........................ 
 
 
Handtekening: __________________________________________________________  
 
CW_DomReg Internet Domeinregistratie University of Curacao,  
contact e-mail adres: via www.uoc.cw/cw-registry and icts@uoc.cw.  
================================================================= 
------>end of registration template 
 
 

 

http://www.uoc.cw/cw_registry
mailto:icts@uoc.cw
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3.2 Vrijwaringverklaring 

 

De vrijwaringverklaring vormt een onderdeel van het template (zie paragraaf 3.1.1 van dit 

document) wanneer u deze toegestuurd krijgt. Echter alleen dat gedeelte van het template wat u 

hieronder vindt, dient ondertekend per fax naar de CW_DomReg toegestuurd te worden. Dus 

ook dit formulier met deze vrijwaringverklaring staat bij de informatie verkrijgbaar via de eerder 

genoemde Internet pagina. 

Deze verklaring dient ingevuld en ondertekend te worden door de toekomstige domeinnaam 

houder voor elke domeinnaam die wordt aangevraagd en via een document scan en upload op 

de online registratie formulier meegestuurd te worden (of per fax opgestuurd te worden naar 

de CW_DomReg. Uiteraard kunt u deze ook (per post) laten bezorgen bij de administratie van 

de CDL afdeling 

 

 

3.3 Enkele technische aspecten  

 

Van toepassing zijn de Internet standaards (RFC's). De navolgende punten vormen een aanvulling 

hierop c.q. aanscherping c.q. nadere precisering hiervan. 

 

In een domeinnaam mogen alleen letters, cijfers, en het minteken voorkomen, met de volgende 

beperkingen: 

- Een minteken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan; 

- Er moet tenminste één letter in de naam staan. 

 

Hetzelfde geldt voor eventuele sub-domeinnamen (een hostnaam is ook een sub-domeinnaam!). 

Een domeinnaam dient minstens 3 tekens lang te zijn; een minimum van 3 tekens wordt 

geadviseerd om verwarring met top level domains te voorkomen. Als maximum wordt 63 

tekens geadviseerd. 

De lokale mail server mag uitsluitend fully qualified e-mail adressen genereren en dient zich ook 

overigens te conformeren aan met name RFC822. 

Voor elk domein dient de gebruikersnaam dan wel alias "postmaster" gedefinieerd te zijn; 

psotamster@<domein>.cw of postmaster@<domein>.com|org|net|edu.cw dient altijd een 

geldig en werkend e-mail adres te zijn. Standaard wordt altijd dat adres in het CW_Register 

opgenomen als het e-mail adres van de administratieve contactpersoon, tenzij er gegronde 

mailto:psotamster@%3Cdomein%3E.cw
mailto:postmaster@%3Cdomein%3E.com%7Corg%7Cnet%7Cedu.cw
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technische redenen zijn (te vermelden in de aanvraag) om een afwijkend adres op te nemen; het 

gestelde over "postmaster" blijft ook dan onverkort van kracht. 

Voor elk domein dient er een primary nameserver te zijn en tenminste één secondary 

nameserver. In principe hoeven niet meer dan 2 of 3 nameservers opgegeven te worden voor 

opname in de CW zone file, zelfs als er lokaal (veel) meer nameservers gebruikt worden en in 

de zone file van het domein zelf voorkomen. De voor opname in de CW Zone file opgegeven 

nameservers dienen bij voorkeur op verschillende (sub)netten te zitten. 

De voor opname in de CW zone file opgegeven nameservers (minimaal twee DNS servers) 

dienen vanaf het hele Internet bereikbaar te zijn. 

 

 

3.3.1 Gebruikte termen  
 

CW_Register  Het elektronisch bestand waarin de administratieve gegevens van alle 

geregistreerde domeinen zijn opgenomen; de openbare gegevens hierin kunnen elektronisch 

worden geraadpleegd. 

 

ccTLD  Dit is de (Engelse) afkorting voor country code Top Level Domain 

 

Houder  Volledig aangeduid als "domeinnaam houder". De organisatie op naam waarvan een 

domein na registratie is gesteld. De Houder draagt de verantwoordelijkheid voor het domein en 

het gebruik ervan, alsmede voor de juistheid van de ervan in het CW_Register vastgelegde 

gegevens. De Houder dient er voor te zorgen dat wijzigingen in die gegevens zo spoedig 

mogelijk via zijn gemachtigde provider aan de CW_DomReg worden doorgegeven. 

 

RFC Request For Comments; de aanduiding voor Internet documenten welke standaards c.q. 

adviezen bevatten. Gebruikers en toepassingen dienen zich aan deze standaards te houden c.q. 

te conformeren. 

 

Zone file Elektronisch bestand waarin de voor het Internet Domain Name System (DNS) 

benodigde gegevens zijn opgenomen. 
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CW De zone file specifiek voor het CW domein; domeinzone file  namen eindigend op .an 

welke niet in de deze zone file zijn opgenomen bestaan niet op het Internet. 

 

Nameserver Programma dat de vertaling van domeinnamen naar IP adressen (en omgekeerd) 

geeft. 

 

Primary (nameserver)    De nameserver die de originele ("master") zone naam server file 

voor een gegeven domein gebruikt en die derhalve per definitie "authoritative" is voor het 

betreffende domein. 

 

Secondary (nameserver)  Elke andere nameserver die wel "authoritative" is 

Nameserver voor een gegeven domein, maar die zijn informatie betrekt uit de primary 

nameserver middels "zone transfers". 

 

Zone       Het ophalen - gewoonlijk door een secondary nametransfer   server - van een 

volledige zone file. Dit wordt soms geblokkeerd -uitgezonderd voor de officiële secondary 

nameservers - als men niet wenst dat iedereen kan zien wat er in het domein zit, b.v. welke 

hosts. Dit biedt slechts schijnveiligheid, daar secondary nameservers meestal niet gebonden zijn 

aan de policy welke geldt voor de primary nameserver en vaak zone transfers voor iedereen 

toelaten. 

 

IP adres Een nummer, gewoonlijk in "dotted quad" notatie, zoals 208.136.52.75, waarmee 

een op het Internet aangesloten systeem uniek wordt geïdentificeerd. 

 

ISP Internet Service Providor, een (lokale) entiteit dat aan hun klanten (relaties) toegang 

verleent tot het Internet. Dit kan zijn via een draad –of draadloze verbinding. 

 

Fully (qualified)      De volledige domeinnaam bevattend; voor een qualified  domein "uoc.cw" 

is user@uoc.cw" wel een fully qualified adres, terwijl "user" en "user@uoc" dat niet zijn. 

 

WWW        World Wide Web. Een van de vele diensten welke op het Internet worden 

geboden. Wordt nogal eens verward met en ten onrechte voorgesteld als het Internet zelf. 
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4 Slot opmerking 

 

Wij moeten met nadruk wijzen op het gebruik van de in dit document (zie bijlage paragraaf 3.1) 

genoemde "template" via www.uoc.cw/cw-registry als enige officiële formulier voor aanvragen 

(of wijzigen) van domeinnamen, en dat deze onder geen omstandigheid gewijzigd mag worden. 

Wij hopen u zo beter van dienst te kunnen zijn en een bijdrage te geven aan het waarborgen van 

unieke (.cw) domein namen met alle voordelen van dien. Wij verwachten ook uw volledige 

medewerking in deze. 

 

Reacties met onder andere op- en aanmerkingen, maar ook suggesties kunnen via elektronische 

post (e-mail) gestuurd worden naar icts@uoc.cw (en registry@una.net). 

 

Positief kritiek is altijd welkom, bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

Ir. Leendert J.J. Pengel 

CW Domain Registry (CW_DomReg) 

Manager Center for Digital Learning 

University of Curacao 

P.O. Box 3059 

Curaçao 

Tel: 599-9-744-2248/50 

Fax: 599-9-744-2100 

E-mail: icts@uoc.cw (en registry@una.net) 

http://www.uoc.cw/cw_registry
mailto:icts@uoc.cw
mailto:registry@una.net
mailto:icts@uoc.cw
mailto:registry@una.net
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