OPZEGGINGSFORMULIER
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen!
Dit formulier dient ten minste 1 maand voor het einde van uw contractstermijn in het bezit van BlueGear te zijn. U kunt het ingevulde formulier
scannen en als PDF per e-mail versturen of per post verzenden. De opzegging wordt per e-mail bevestigd. Mocht u van BlueGear geen
bevestiging per e-mail hebben ontvangen, dan betekent dat dat BlueGear niet op de hoogte is van uw opzegging!

Ondergetekende:
Bedrijfsnaam

:

Naam tekeningsbevoegd functionaris

:

Adres

:

Postcode en plaatsnaam

:

E-mailadres

:

Domeinnaam

:

(meerdere domeinnamen, zie pagina 2)
(meerdere domeinnamen, zie pagina 2)
Aankruizen wat van toepassing is:






1

Domeinnaam verhuizen naar een andere provider, namelijk: ………………………………….………………………………………………
Domeinnaam opzeggen

2

URL-forwarding opzeggen
Hostingpakket opzeggen

Opzeggen/verhuizen per:




Contract einde
Andere datum, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reden opzegging



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ondertekening:

Plaats : …………………………………………………

Datum : ……………………………...……

Handtekening : ………………………………………………………………

1

Bij verhuizing van uw domein wordt uw gehele pakket opgeheven!
LET OP: De verhuizing dient uiterlijk 7 dagen voor het einde van uw contract door uw nieuwe provider te zijn afgerond. Bij het niet tijdig
verhuizen wordt het contract weer geactiveerd. Wij houden na de verhuizing uw pakket gedurende 7 dagen actief, mits binnen de
contractstermijn.
2
Als u het domein opzegt zullen alle daaraan gekoppelde diensten ook worden stopgezet.
LET OP: Bij de opzegging van een .NL domeinnaam dient u ook het SIDN-formulier voor opheffing correct ingevuld mee te sturen.
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OPZEGGINGSFORMULIER
Wijziging van meerdere domeinnamen:

Domeinnaam

Wijziging
Verhuizing

Opzegging

Datum wijziging
Einde contract

Andere datum

LET OP: Bij de opzegging van een .NL domeinnaam dient u ook het SIDN-formulier voor opheffing correct
ingevuld mee te sturen!
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