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ALGEMENE VOORWAARDEN .SR-DOMEINNAMEN

1. De Algemene voorwaarden gelden voor deze overeenkomst met het Telecommunicatie Bedrijf 
Suriname (Telesur). 

2. Telesur behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag van een 
domeinnaam te weigeren. 

3. Klant verklaart dat de in het aanvraagformulier ingevulde gegevens juist en volledig zijn. 

4. De hosting- of domeinregistratieperiode is voor een periode van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar met ingang van 
de datum van beschikbaarheid voor de klant. Het contract wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de 
door de aanvrager aangegeven periode van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar.

5. Een opzegging van de domeinnaam dient minimaal 1 maand voor de afloop van de 
registratieperiode kenbaar gemaakt te worden aan Telesur. Dit dient te gebeuren door de klant zelf, 
per brief, fax of e-mail, hierbij dient het debiteurnummer vermeld te worden. Een tussentijdse 
opzegging van een domeinnaam, host-, of mailaccount geeft geen recht op teruggave van de door de 
klant vooruitbetaalde gelden. 

6. Voor schade als gevolg van overmacht is Telesur niet verantwoordelijk. Onder overmacht verstaat 
Telesur onbereikbaarheid of disfunctioneren van de website of mailaccount als gevolg van 
serveronderhoud, stroomuitval, stroomstoring, hacking, virussen of netwerkstoringen. Klant is zelf 
verantwoordelijk voor een back-up van betreffende website bestanden. 

7. Telesur wordt door de klant gevrijwaard van alle mogelijke juridische claims met betrekking tot de 
door de klant geregistreerde domeinnaam of geplaatste inhoud van de website. Spamming en/of 
illegaal handelen is niet toegestaan, mogelijke conflicten die hierdoor ontstaan zijn allen de 
verantwoordelijkheid van de klant. 

8. Klant ontvangt aan het eind van de hosting/registratieperiode een factuur en dient deze voor de 
nieuwe periode te voldoen. Telesur heeft het recht om, bij het in gebreke blijven van tijdige betaling de 
domeinnaam voor de gebruiker te deactiveren totdat de betaling is ontvangen. Indien betaling uitblijft 
en/of de vordering via het incassobureau loopt wordt de domeinnaam opgeheven. Deactivering of 
opheffing van de domeinnaam ontslaat de klant niet van de nog openstaande betalingsverplichting. 

9. Telesur heeft het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder teruggave van gelden, indien de 
klant in staat van faillissement is gesteld. 

10. Prijzen die op de website worden getoond zijn allen exclusief Omzetbelasting. 

11. Telesur behoudt zich het recht voor om tussentijds de hosting/registratie op te zeggen bij niet 
nakomen van de bepalingen en voorwaarden zonder teruggave van gelden. 

12. Indien een domeinnaam, host- of mailaccount wordt opgeheven zullen direct alle bestanden van 
zowel de host- als de mailaccount(s) worden verwijderd. 

13. Telesur heeft het recht de algemene voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen en te wijzigen. 
Wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website. 



Deze Algemene  Voorwaarden .sr-domeinnamen ziin gedeponeerd bij de griffie van het 
Kantongerecht van het Eerste Kanton te Paramaribo onder Algemeen Register no. 094373.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2009,
TELECOMMUNICATIEBEDRIJF SURINAME (TELESUR)

Reglement voor registratie van .sr-domeinnamen

Preambule 
Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder 
en Telesur gesloten Registratiecontract. 

Definities 

Artikel 1 

Aanvraag: de aanvraag aan Telesur tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot 
een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam; 

Domeinnaam: een combinatie van tekens op het eerste niveau onder het .sr-domein; 

Domeinnaamaanvrager: de beoogde Domeinnaamhouder van een Domeinnaam of een 
Persoonsdomeinnaam; 

Domeinnaamhouder: degene op wiens naam een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam bij Telesur 
geregistreerd staat; 

Formulier: een (elektronisch) formulier door Telesur voorgeschreven voor het doen van, of in het 
kader van een bepaalde Aanvraag of de Registratie-aanvraag; 

Opheffing: de beëindiging van de registratie van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam, 
waardoor de Domeinnaamhouder het gebruik van de Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam wordt 
ontzegd en de registratie door Telesur wordt doorgehaald in het Register; 

Persoonsdomeinnaam: een combinatie van tekens op het tweede niveau, onder een daarvoor door 
Telesur op het eerste niveau (al dan niet op verzoek van de Domeinnaamaanvrager) aangewezen 
deel onder het .sr-domein, uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen; 

Register: het (elektronisch) Domeinnamen- en Persoonsdomeinnamenregister;

Registratie-aanvraag: de aanvraag tot registratie van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam;

Registratiecontract: de overeenkomst tussen de Domeinnaamaanvrager en Telesur, strekkende tot 
registratie en instandhouding van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam, conform het model van 
Telesur;

Reglement: dit Reglement voor Registratie van .sr-Domeinnamen; 

Telesur: het Telecommunicatiebedrijf Suriname; 

Technische eisen: specifieke technische eisen met betrekking tot een (Persoons)Domeinnaam, zoals 
gesteld in bijlage 1 bij dit Reglement; 

Wijziging Domeinnaamhouder: de wijziging van (de naam van) de Domeinnaamhouder van een 
Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam. 



Registratie van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam 

Artikel 2 

2.1 Een Domeinnaam kan worden aangevraagd ten behoeve van een ieder, waar ook ter wereld 
gevestigd of woonachtig. 

2.2 Een Persoonsdomeinnaam kan slechts worden aangevraagd ten behoeve van een natuurlijke 
persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waar ook ter wereld woonachtig. 

Artikel 3 

3.1 De Domeinnaamaanvrager, die een (Persoons)domeinnaam wenst te registreren dient de 
volgende documenten te verstrekken: 

a.  voor een Domeinnaam: een door de Domeinnaamaanvrager ondertekend Registratiecontract, 
conform het door Telesur opgestelde model; 

b. voor een Persoonsdomeinnaam: een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
een kopie van een recent (niet ouder dan een half jaar) uittreksel uit het Bevolkingsregister, strekkend 
tot bewijs dat de Domeinnaamaanvrager een natuurlijk persoon is en voorts een door de 
Domeinnaamaanvrager ondertekend Registratiecontract, conform het door Telesur opgestelde model. 

3.2  In het geval dat een (Persoons)Domeinnaam wordt aangevraagd door een minderjarige, een 
onder curatele gestelde of een persoon ten aanzien van wie een curatorschap is ingesteld, dient 
diens wettelijke vertegenwoordiger of curator het Registratiecontract 
mede te ondertekenen. Ook de wettelijke vertegenwoordiger of curator dient in geval van een 
Persoonsdomeinnaam te voldoen aan artikel 3.1 sub b. 

3.3 Domeinnaamaanvragers die niet in Suriname woonachtig of gevestigd zijn, dienen een adres 
in Suriname aan te wijzen, waar schriftelijke stukken aan de Domeinnaamaanvrager bezorgd kunnen 
worden en eventuele dagvaardingen uitgebracht kunnen worden. 

Artikel 4 

4.1 Bij het indienen van de Registratie-aanvraag bij Telesur dient de Domeinnaamaanvrager te 
beschikken over de in artikel 3 genoemde documenten. 

4.2 Bij het indienen van een Registratie-aanvraag bij Telesur, dient voldaan te zijn aan de 
Technische eisen. 

4.3 Een Registratie-aanvraag wordt slechts in behandeling genomen op voorwaarde dat deze is 
ingediend op de door Telesur voorgeschreven wijze. 

Artikel 5 

5.1 Indien een door een Domeinnaamaanvrager ingediende Registratie-aanvraag onvolledig of 
onjuist is ingevuld dan wel niet op de voorgeschreven wijze is ingediend, of indien blijkt dat de in 
artikel 3 bedoelde documenten niet in het bezit van de betrokken Domeinnaamaanvrager zijn, of niet 
alle documenten voldoen aan de gestelde eisen krachtens dit Reglement, wordt de Registratie-
aanvraag niet verder in behandeling genomen. 

Artikel 6 

6.1 Indien de Registratie-aanvraag voldoet aan de bij of krachtens dit Reglement gestelde 
bepalingen zendt Telesur de betrokken Domeinnaamaanvrager een bevestiging van de Registratie 
van de (Persoons)Domeinnaam en wordt de (Persoons)Domeinnaam opgenomen in het Register. 



6.2 Bij uitblijven van een bevestiging binnen 24 uur kan de Domeinnaamaanvrager er vanuit gaan 
dat de Registratie-aanvraag niet is ontvangen. 

6.3 Het tijdstip van verzending van de bevestiging van de Registratie-aanvraag door Telesur 
aan de Domeinnaamaanvrager geldt als tijdstip van de Registratie-aanvraag. 

Niet in behandeling nemen Registratie-aanvraag 

Artikel 7 

7.1 Een Registratie-aanvraag wordt niet verder in behandeling genomen indien één van de 
volgende omstandigheden zich voordoet: 

a. in het Register is reeds een identieke (Persoons)Domeinnaam opgenomen, dan wel er is reeds een 
Registratie-aanvraag daarvoor in behandeling; 

b. de (Persoons)Domeinnaam is een door Telesur van registratie uitgesloten naam dan wel een 
tijdelijk of permanent door Telesur aan het registratieproces onttrokken naam; 

c. één of meer van de vermelde gegevens in de Registratie-aanvraag zijn onjuist of onvolledig; 

d. de (Persoons)Domeinnaam voldoet niet aan de Technische eisen en voldoet ook binnen een door 
Telesur te stellen termijn niet aan de Technische eisen. 

7.2 Indien één van de in artikel 7.1 genoemde omstandigheden zich voordoet, zendt Telesur de 
betrokken Domeinnaamaanvrager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Registratie-aanvraag 
mededeling dat de Registratie-aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen. 

Artikel 8 

8.1 Telesur kan Registratie-aanvragen ten behoeve van een bepaalde Domeinnaamaanvrager 
niet verder in behandeling nemen, wanneer de volgende omstandigheid dit naar het redelijk oordeel 
van Telesur rechtvaardigt: 

a. de Domeinnaamaanvrager heeft in het verleden niet voldaan aan de op hem rustende 
verplichtingen, voortvloeiend uit het Reglement of de bij of krachtens het Reglement vastgestelde 
afzonderlijke regelingen. 

8.2 Indien Telesur op grond van artikel 8.1 beslist de betreffende Registratie-aanvraag niet verder 
in behandeling te nemen, zendt Telesur de betrokken Domeinnaamaanvrager zo spoedig mogelijk na 
ontvangst van die Registratie-aanvraag een mededeling waarin gemotiveerd wordt aangegeven 
waarom die Registratie-aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen. 

8.3 De Domeinnaamaanvrager heeft het recht binnen dertig (30) dagen na verzending van de in 
artikel 8.2 bedoelde mededeling beroep aan te tekenen tegen het besluit van Telesur. 
Het beroep dient te worden aangetekend door een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij 
het scheidsgerecht, volgens het Arbitrage Reglement voor .sr-domeinnamen, welk college het beroep 
zal behandelen. 
Telesur zal bij afzonderlijke regeling regels vaststellen voor onder meer de werkwijze en 
samenstelling van het scheidsgerecht voor het Arbitrage Reglement voor .sr-domeinnamen, de 
beroepsprocedure en de kosten voor indiening en behandeling van een beroep (Zie Arbitrage 
Reglement voor .sr-domeinnamen).



Afhandeling Registratie-aanvraag 

Artikel 9 

9.1 Nadat de betreffende (Persoons)Domeinnaam is opgenomen in het Register, zal Telesur 
deze opnemen in de .sr-file, ten gevolge waarvan de (Persoons)Domeinnaam op het internet bekend 
wordt. 

Verplichtingen gedurende registratieperiode 

Artikel 10 

10.1 Zolang een (Persoons)Domeinnaam is ingeschreven in het Register, dient voldaan te worden 
aan de Technische eisen. 

Artikel 11 

11.1 De (Persoons)Domeinnaamhouder is gehouden ervoor zorg te dragen dat de in (het 
openbare deel van) het Register opgenomen gegevens van de (Persoons)Domeinnaamhouder 
correct zijn en correct blijven. Indien bepaalde gegevens in (het openbare deel van) het Register 
onjuist of onvolledig, dan wel gewijzigd zijn, dient de (Persoons)Domeinnaamhouder Telesur daarvan 
terstond op de hoogte te stellen op de wijze, zoals hierna beschreven in artikel 17. 

Artikel 12 

12.1 De (Persoons)Domeinnaamhouder dient ervoor zorg te dragen dat gedurende de periode van 
geregistreerd zijn van een (Persoons)Domeinnaam hij in het bezit is van de in artikel 3 genoemde 
documenten. 

12.2 Op verzoek van Telesur doet de Domeinnaamhouder Telesur binnen een door Telesur te 
stellen termijn (een kopie van) één of meer van de in artikel 3 genoemde documenten, dan wel enig 
ander Formulier met betrekking tot de (Persoons)Domeinnaam, dat nodig geacht wordt, toekomen. 

Beëindiging registratie 

Artikel 13 

13.1 Telesur zal de Domeinnaamhouder het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam ontzeggen en 
de inschrijving daarvan doorhalen indien: 

a. Telesur terzake een authentiek afschrift van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard of een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van een Surinaamse rechtbank heeft ontvangen, waarbij opheffing wordt 
bevolen; 

b. de Domeinnaamhouder om opheffing van de (Persoons)Domeinnaam verzoekt; 

c. het Registratiecontract tussen de Domeinnaamhouder en Telesur beëindigd wordt; 

d. de (Persoons)Domeinnaam niet (langer) blijkt te voldoen aan de door Telesur gestelde Technische 
eisen en niet binnen een door Telesur te stellen termijn wel aan de Technische eisen voldoet. 

13.2 Telesur stelt de Domeinnaamhouder op de hoogte van zijn voorgenomen besluit het gebruik 
van de Domeinnaam te ontzeggen en de registratie daarvan in het Register door te halen. 



13.3 Indien een (Persoons)Domeinnaam niet (langer) blijkt te voldoen aan de door Telesur 
gestelde Technische eisen, kan Telesur de Domeinnaamhouder het gebruik van de betreffende 
(Persoons)Domeinnaam ontzeggen en de inschrijving daarvan doorhalen. 

Artikel 14 

14.1 Telesur heeft het recht de Domeinnaamhouder het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam te 
ontzeggen en de inschrijving daarvan door te halen, indien naar het redelijk oordeel van Telesur vast 
komt te staan dat één der volgende omstandigheden zich voordoet: 

a. bij de Registratie-aanvraag is een verkeerde of onwaarachtige opgave gedaan dan wel is deze 
gedaan onder verzwijging van aan de Domeinnaamaanvrager bekende feiten en/of omstandigheden, 
welke van dien aard zijn dat de Registratie-aanvraag niet verder in behandeling zou zijn genomen, 
indien Telesur  hiervan ten tijde van de inschrijving kennis had gedragen; 

b. de in het (openbare deel van het) Register opgenomen gegevens blijken niet meer juist te zijn en 
de betrokken Domeinnaamhouder heeft dit, na hierop te zijn gewezen, niet binnen vijf (5) werkdagen 
hersteld. Indien en voor zover het gegevens betreft als bedoeld in de Technische eisen is artikel 13.1 
sub d van toepassing; 

c. de Domeinnaamhouder blijkt niet te beschikken over één of meer van de vereiste documenten in 
de zin van artikel 3, dan wel enig ander Formulier in het kader van een bepaalde Aanvraag of de 
Registratie-aanvraag. 

14.2 Telesur stelt de Domeinnaamhouder op de hoogte van zijn besluit het gebruik van de 
(Persoons)Domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving daarvan in het Register door te halen. 

14.3 Indien een besluit tot ontzegging en doorhaling in de zin van artikel 14.1 is genomen, heeft de 
Domeinnaamhouder het recht binnen dertig (30) dagen na verzending van de in artikel 14.2 bedoelde 
mededeling beroep aan te tekenen tegen het besluit van Telesur. 

14.4 Het beroep dient te worden aangetekend door een met redenen omkleed beroepschrift in te 
dienen bij het scheidsgerecht, welk college het beroep zal behandelen. 

14.5 Een beroep tegen het besluit in de zin van het artikel 14.2 leidt ertoe dat Telesur het besluit 
niet zal uitvoeren totdat op het beroep is beslist. 

14.6 Telesur  zal bij afzonderlijke regeling regels vaststellen voor onder meer de werkwijze en 
samenstelling van het scheidsgerecht, volgens het Arbitrage Reglement voor .sr-domeinnamen, de 
beroepsprocedure en de kosten voor indiening en behandeling van een beroep. 

14.7 Indien niet binnen dertig (30) dagen na de mededeling van het besluit in de zin van artikel 
14.2 een beroepschrift is ingediend, zal Telesur het besluit uitvoeren. 

Aanvragen tot mutaties 

Artikel 15 

15.1 Indien de Domeinnaamhouder een (Persoons)Domeinnaam op naam van een ander wil 
zetten, dient deze een door de nieuwe en de huidige Domeinnaamhouder ondertekend exemplaar 
van het door Telesur voorgeschreven Formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder en indien de 
nieuwe Domeinnaamhouder een andere (rechts)persoon is een door de nieuwe Domeinnaamhouder 
ondertekend Registratiecontract in te dienen. 

15.2 Zodra de betrokken Domeinnaamhouder beschikt over de in artikel 15.1 genoemde 
documenten en voorts aan de Technische eisen wordt voldaan, kan deze een Aanvraag tot Wijziging 
Domeinnaamhouder bij Telesur indienen. 



15.3 In afwijking van artikel 15.1 en 15.2 kan een Domeinnaamhouder ook een Aanvraag tot 
Wijziging Domeinnaamhouder indienen zonder te beschikken over een door beide partijen 
ondertekend exemplaar van het door Telesur  voorgeschreven Formulier voor Wijziging 
Domeinnaamhouder, indien deze Domeinnaamhouder een authentiek afschrift van een uitvoerbaar bij 
voorraad verklaard of in kracht van gewijsde gegaan vonnis van een Surinaamse gerechtelijke 
instantie  waarin is bepaald dat dat (arbitraal) vonnis in de plaats treedt van het door Telesur 
voorgeschreven Formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder. 

15.4 Indien blijkt dat niet is voldaan aan de vereisten voor Wijziging Domeinnaamhouder in de 
zin van artikel 15.1 tot en met 15.3 dan wel vast komt te staan dat de Domeinnaamhouder 

niet beschikt over de genoemde documenten, is Telesur gerechtigd de Wijziging 
Domeinnaamhouder ongedaan te maken, dan wel de Aanvraag daartoe niet verder in behandeling 
te nemen.

Artikel 16 

16.1 Indien een Domeinnaamhouder een (Persoons)Domeinnaam wenst op te heffen, dient deze 
een ondertekend exemplaar van het door Telesur voorgeschreven Formulier voor Opheffing in te 
dienen. 

16.2 Zodra de betrokken Domeinnaamhouder beschikt over het in artikel 16.1 genoemde 
Formulier, kan deze een Aanvraag tot Opheffing bij Telesur indienen. 

16.3 Alvorens de (Persoons)Domeinnaam op te heffen, vraagt Telesur de Domeinnaamhouder de 
Aanvraag tot Opheffing te bevestigen. Na ontvangst van deze bevestiging zal Telesur overgaan tot 
Opheffing. 

16.4 Indien blijkt dat niet is voldaan aan de vereisten voor Opheffing in de zin van artikel 16.1 tot 
en met 16.3, dan wel vast komt te staan dat de Domeinnaamhouder niet beschikt over de genoemde 
documenten, zal Telesur de Aanvraag daartoe niet verder in behandeling nemen.

Artikel 17 

17.1 Indien een (Persoons)Domeinnaamhouder de in (het openbare deel van) het Register 
opgenomen gegevens, met uitzondering van de naam van de (Persoons)Domeinnaamhouder, wenst 
te wijzigen, dient deze dit aan Telesur door te geven. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven op 
een door de Telesur voorgeschreven wijze. 

Artikel 18 

18.1 Indien een Aanvraag voldoet aan de bepalingen van dit Reglement, zendt Telesur de 
betrokken Domeinnaamhouder een bevestiging van de Aanvraag en zal de aangevraagde mutatie 
worden opgenomen in het Register. Bij het uitblijven van een bevestiging binnen 24 uur, kan de 
Domeinnaamhouder er vanuit gaan dat de Aanvraag niet in behandeling is genomen. 

18.2 Het tijdstip van verzending van de bevestiging van de Aanvraag door Telesur aan de 
Domeinnaamhouder, geldt als tijdstip van de Aanvraag. 

18.3 Indien het bij een Aanvraag door de Domeinnaamhouder aan Telesur ingediend Formulier 
onvolledig of onjuist is ingevuld, of indien blijkt dat de in artikel 15 t/m 17 bedoelde documenten die 
van toepassing zijn, niet in het bezit van de betrokken Domeinnaamhouder zijn, of genoemde 
documenten niet voldoen aan de gestelde eisen krachtens dit Reglement, wordt een Aanvraag niet 
verder in behandeling genomen. 



Overige bepalingen 

Artikel 19 

19.1 Een ieder die van mening is dat een bepaalde (Persoons)Domeinnaam in strijd is met de 
openbare orde of goede zeden heeft het recht om na opname van die (Persoons)Domeinnaam in het 
Register een met redenen omklede klacht in te dienen bij een Surinaamse rechtbank of 
scheidsgerecht, volgens het Arbitrage Reglement voor .sr-domeinnamen. 

19.2 Indien een Surinaamse rechtbank of het scheidsgerecht voor het Arbitrage Reglement voor 
.sr-domeinnamen heeft geoordeeld dat de (Persoons)Domeinnaam in strijd is met de openbare orde 
of goede zeden, zal Telesur de Domeinnaamhouder het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam 
ontzeggen en de inschrijving daarvan doorhalen. 

19.3 Telesur zal bij afzonderlijke regeling de procedure en de kosten voor indiening en 
behandeling van een klacht bij het scheidsgerecht, volgens het Arbitrage Reglement voor .sr-
domeinnamen vaststellen. 

19.4 Telesur zal de (Persoons)Domeinnaam waarvan door een Surinaamse rechtbank of Arbitrage 
commissie is vastgesteld dat deze in strijd is met de openbare orde of goede zeden aan verdere 
registratie onttrekken. 

Artikel 20 

20.1 Iedereen die stelt en bewijst dat: 

a. een Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een: 
I. naar Surinaams recht beschermd merk of handelsnaam waarvan hij rechthebbende is, dan wel 
II. een in het Surinaams bevolkingsregister geregistreerde persoonsnaam dan wel een naam van een 
Surinaams publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Suriname gevestigde vereniging 
of stichting waaronder hij duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en 

b. de Domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft 
    bij de Domeinnaam; en 

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan tegen de betreffende 
Domeinnaamhouder een geschillenprocedure instellen op grond van het Arbitrage Reglement voor 
.sr-domeinnamen om te vorderen dat via een Wijziging Domeinnaamhouder de Domeinnaam op zijn 
naam wordt gesteld in plaats van de naam van de huidige Domeinnaamhouder. 

20.2 Iedere Domeinnaamhouder is onderworpen aan het Arbitrage Reglement voor .sr-
domeinnamen en de daarin gedane uitspraken wanneer een derde op grond van deze regeling een 
geschillenprocedure jegens hem instelt over een op zijn naam geregistreerde Domeinnaam. 

20.3 De Domeinnaamhouder verplicht zich er bij voorbaat toe dat hij de toepasselijkheid van 
Surinaams  recht en de bevoegdheid van de Surinaamse rechter zal aanvaarden, wanneer een derde 
een gerechtelijke procedure jegens hem instelt over een op zijn naam geregistreerde Domeinnaam. 

Artikel 21 

21.1 Telesur is gerechtigd Domeinnaamhouders een tarief in rekening te brengen voor het 
registreren en het geregistreerd houden van (Persoons)Domeinnamen en voor het in behandeling 
nemen van Aanvragen. 

21.2 Telesur zal deze tarieven, de hoogte en de betalingstermijn daarvan bij afzonderlijke regeling 
vaststellen. 

21.3 Indien een Domeinnaamhouder in verzuim is aangaande zijn financiële verplichtingen op 
grond van de afzonderlijke regeling in de zin van artikel 21.2, wordt door Telesur aan de 



Domeinnaamhouder medegedeeld dat binnen dertig (30) dagen de Domeinnaamhouder het gebruik 
van de (Persoons)Domeinnaam wordt ontzegd, en de registratie daarvan wordt doorgehaald, tenzij de 
financiële verplichtingen alsnog door de Domeinnaamhouder binnen die periode worden voldaan. 
21.4 Telesur behoudt zich het recht voor om gedurende deze periode van dertig (30) dagen de 
(Persoons)Domeinnaam zodanig te blokkeren dat Aanvragen niet in behandeling worden genomen, 
totdat aan de financiële verplichtingen is voldaan. 

21.5 Indien niet of niet tijdig aan de financiële verplichtingen wordt voldaan, wordt het gebruik van 
de (Persoons)Domeinnaam ontzegd en de registratie daarvan doorgehaald. 

Artikel 22 

22.1 Ter uitvoering van het met de Domeinnaamhouder gesloten Registratiecontract worden door 
Telesur gegevens verwerkt. 

22.2 In het openbare deel van het Register van worden per Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam 
behoudens in de gevallen dat de Domeinnaamaanvrager of Domeinnaamhouder van een 
Persoonsdomeinnaam Telesur verzoekt bepaalde gegevens te doen vervangen door gegevens van 
de Domeinnaamhouder, per (Persoons)Domeinnaam onder meer de volgende gegevens opgenomen: 

- de Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam; 
- naam en adres van de Domeinnaamhouder (en indien van toepassing: gekozen adres in 
Suriname); 
- technische gegevens. 

22.3 Het openbare deel van het Register kan door een ieder (elektronisch) worden geraadpleegd. 
Er gelden nader door Telesur te bepalen en op de website van Telesur te publiceren restricties ten 
aanzien van het raadplegen van het openbaar deel van het Register. Bij overtreding van de restricties 
kan Telesur maatregelen treffen tegen de overtreder. 

22.4 Onverminderd het in artikel 22.2 en in de Grondwet bepaalde over geheimhoudingsplicht 
persoonsgegevens, kunnen de Domeinnaamaanvrager en de Domeinnaamhouder die in verband met 
bijzondere omstandigheden bezwaar hebben tegen opname in het openbare deel van het Register 
van één of meer van de in 22.2 bedoelde gegevens, Telesur schriftelijk en gemotiveerd verzoeken 
geen opname van zijn gegevens in het openbare deel van het Register te doen. 

22.5 Het verzoek als bedoeld in 22.2 en 22.4 wordt ingediend bij Telesur

22.6 Het verzoek wordt ondertekend door de verzoeker. Ingeval het verzoek als bedoeld in artikel 
22.2 en 22.4 gedaan wordt door een minderjarige, een onder curatele gestelde of een persoon ten 
behoeve van wie een curatorschap is ingesteld, wordt het verzoek mede ondertekend door diens 
wettelijke vertegenwoordiger(s) of curator. 

22.7 Indien het verzoek niet voldoet aan de in artikel 22.4 en 22.6 gestelde voorwaarden, stelt 
Telesur de verzoeker in de gelegenheid het verzoek binnen vier weken in overeenstemming te 
brengen met het bepaalde in artikel 22.4 en 22.6. 

22.8 Binnen drie weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in artikel 22.4 door Telesur, 
beslist Telesur op het verzoek. Telesur stelt de Domeinnaamaanvrager of de Domeinnaamhouder op 
de hoogte van zijn besluit. 

22.9 De Domeinnaamaanvrager en de Domeinnaamhouder kunnen tegen een afwijzende 
beslissing van een verzoek als bedoeld in artikel 22.4, binnen dertig (30) dagen na verzending van de 
in artikel 22.8 bedoelde mededeling, beroep aantekenen tegen het besluit van Telesur. 
22.10 Het beroep dient te worden aangetekend door een met redenen omkleed beroepschrift in te 
dienen bij een Surinaamse rechtbank of Arbitrage commissie, die het beroep zal behandelen. 



22.11 Telesur zal bij afzonderlijke regeling regels vaststellen voor onder meer de werkwijze en 
samenstelling van de Arbitrage commissie, de beroepsprocedure en de kosten voor indiening en 
behandeling van een beroep. 

22.12 Verzoeken als bedoeld in art. 22.4 van dit Reglement, verzoeken als bedoeld in de Grondwet 
over geheimhouding  persoonsgegevens, alsmede het instellen van beroep als bedoeld in art. 22.9 of 
het anderszins aanwenden van enig rechtsmiddel tegen een afwijzende beslissing op een verzoek tot 
het achterwege laten van vermelding van gegevens, hebben een schorsende werking ten aanzien 
van de opname van gegevens in de .sr-file en het openbare deel van het Register, wanneer deze 
verzoeken worden ingediend door een Domeinnaamaanvrager. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
termijn waarbinnen rechtsmiddelen openstaan tegen een afwijzende beslissing op een verzoek tot het 
achterwege laten van opname van gegevens in de .sr-file en het openbare deel van het Register. 
Worden dergelijke verzoeken ingediend door een Domeinnaamhouder, dan blijven de betreffende 
gegevens opgenomen in de .sr-file en het openbaar deel van het Register, totdat een dergelijk 
verzoek door Telesur is gehonoreerd. 

22.13 Telesur  zal indien een verzoek in de zin van artikel 22.4 ongegrond is verklaard en niet 
binnen dertig (30) dagen na de mededeling van het besluit in de zin van artikel 22.8 een beroepschrift 
is ingediend, of indien het beroep in de zin van artikel 22.9 niet is toegekend, de betreffende 
(Persoons)Domeinnaam opnemen in .sr-file en het openbaar deel van het Register, tenzij de 
Domeinnaamaanvrager te kennen geeft de ingediende Registratieaanvraag in te trekken. 

Artikel 23 

23.1 Telesur behoudt zich het recht voor om bepaalde (Persoons)Domeinnamen uit te sluiten van 
registratie. Telesur zal op zijn website een niet limitatieve lijst publiceren van 
(Persoons)Domeinnamen die uitgesloten zijn van registratie. 

23.2 Telesur behoudt zich het recht voor om bepaalde (Persoons)Domeinnamen hetzij tijdelijk dan 
wel permanent te onttrekken c.q. onttrokken te houden aan registratie. 

Artikel 24 

24.1 Zodra Telesur  ervan op de hoogte is gesteld door een Surinaamse rechtbank dat er een 
beroep in de zin van artikel 8.3 of 14.3 is aangetekend, dan wel een klacht in de zin van artikel 19.1 is 
ingediend, of van het door Telesur  aangewezen Arbitrage Commissie onder de Geschillenregeling 
voor .sr-domeinnamen bericht is ontvangen dat een geschillenprocedure in de zin van artikel 20.2 
aanhangig is gemaakt, zal Telesur  hiervan aantekening maken in zijn Register en zal het enige 
wijziging in de status van de betreffende (Persoons)Domeinnaam (waaronder Opheffing en Wijziging 
Domeinnaamhouder) onmogelijk maken gedurende de behandeling van beroepschrift, klacht 
respectievelijk het aanhangig zijn van de geschillenprocedure. 

Artikel 25 

25.1 Telesur heeft het recht dit Reglement te wijzigen. Van een voornemen tot wijziging wordt 
minimaal dertig (30) dagen tevoren mededeling gedaan op de website van Telesur. Indien 
noodzakelijk wordt een overgangsregeling opgesteld. 

Artikel 26 

26.1 Telesur is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, noch voor winstderving 
die de Domeinnaamaanvrager of de Domeinnaamhouder mogelijk zou lijden ten gevolge van of met 
betrekking tot de registratie of het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam of het gebruik van de 
Telesur-website. 

26.2 De enige schade die Telesur vergoedt, is beperkt tot maximaal het tarief dat Telesur terzake 
van de registratie van de (Persoons)Domeinnaam in het betreffende kalenderjaar in kwestie in 
rekening heeft gebracht. 



Artikel 27 

27.1 De administratie van Telesur levert volledig bewijs, een en ander behoudens tegenbewijs. 

27.2 Door Telesur gedane mededelingen worden geacht te zijn gedaan op het tijdstip van 
verzending. 

Artikel 28 

28.1 Telesur heeft het recht (nadere) afzonderlijke regelingen vast te stellen en in gevallen waarin 
het Reglement niet voorziet beslissingen te nemen. 

Artikel 29 

29.1  Dit Reglement, met inbegrip van eventuele wijzigingen en nadere regelingen, is van 
toepassing op alle in het Register opgenomen en op te nemen (Persoons)Domeinnamen. 

29.2 Dit Reglement wordt beheerst door het Surinaams recht. 

29.3 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van dit 
Reglement laat overige bepalingen onverlet.

Dit Reglement voor registratie van .sr-domeinnamen is gedeponeerd bij de griffie van het 
Kantongerecht van het Eerste Kanton te Paramaribo onder Algemeen Register no. 094373.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2009,
TELECOMMUNICATIEBEDRIJF SURINAME (TELESUR)



Bijlage 1 bij het reglement voor registratie: Technische eisen 

1. Van toepassing zijn de Internet standaards (RFC - documenten). De navolgende punten 
vormen een aanvulling hierop c.q. aanscherping c.q. nadere precisering hiervan. 

2. In een (sub)domeinnaam mogen alleen letters, cijfers, en het minteken voorkomen, met de 
volgende beperkingen: 

0 - een minteken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan; 
1 - een minteken mag alleen naar externe nameservers verwijzen.;
2 - een domeinnaam mag niet alleen uit cijfers bestaan;

- een domeinnaam dient tenminste 3 tekens lang te zijn; een minimum van 3 tekens 
  wordt geadviseerd om verwarring met Top Level domeinnamen te voorkomen. Het
  maximum aantal tekens is 63. 
- bovenstaande wijzigingen zijn per 31 oktober 2009 van toepassing voor alle
   bestaande en toekomstige registraties. 

3. De mailserver mag uitsluitend fully qualified e-mailadressen genereren en dient zich ook 
overigens te conformeren aan met name RFC2822. 

4. Voor elk domeinnaam dient er een verwijzing te zijn naar een primary nameserver en 
tenminste één secondary nameserver. De opgegeven nameservers dienen bij voorkeur op 
verschillende netwerken te zitten. 

5. De opgegeven nameservers dienen vanuit het hele Internet bereikbaar te zijn. 
Voordat een domein wordt geregistreerd, worden de opgegeven nameservers 
gecontroleerd. 

A. SOA, NS en MX records mogen uitsluitend wijzen naar objecten met een A record, niet 
naar objecten met een CNAME record; 

B. alternatieve MX records mogen niet naar derden wijzen als daarvoor geen toestemming 
van de betreffende derden is; in geval van twijfel kan dit bij de betrokken derden geverifieerd 
worden. 



Verklarende woordenlijst

A record
Een A-record bevat de vertaling van een hostnaam naar een IP-Adres. 

CNAME
Een CNAME is een domeinnaam dat een alias is van een ander domeinnaam. 

MX –Record
Een MX-record is een Mail eXchange-record. Dit record specificeert naar welke mailserver het
e-mailverkeer wordt verwezen.

NS Record
Dit record geeft de IP-adressen van een nameserver weer voor een bepaald domeinnaam. Elk 
domeinnaam heeft minimaal twee NS-records.

SOA-record(Start Of Authority)
Het SOA-record geeft aan welke nameserver autoriteit heeft over een zone

RFC – documenten(Request for Comments)
RFC-documenten zijn documenten die de protocollen en andere aspecten van het Internet 
beschrijven

RFC 2822   (Request for Comments)
RFC voor Internet Message Format.

 



GESCHILLENBESLECHTING .SR-DOMEINNAMEN
 

1. Alle geschillen, die mochten ontstaan uit hoofde of naar aanleiding van de uitleg of 
toepassing van dit reglement of het ingevolge dit reglement gesloten registratiecontract, 
waaronder begrepen de procedures als bedoeld in de artikelen 8.3, 14.3, 19.1, 20.1c en 22.9, 
zullen worden beslecht middels arbitrage overeenkomstig de artikelen 500 e.v. van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2. Alle geschillenprocedures worden gevoerd tegen Telesur en, voor zover vereist tegen andere 
natuurlijke of rechtspersonen, tegen wie de betreffende rechtsaanspraak geldend of mede 
geldend wordt gemaakt.

3. Het aanleggen van een geschillenprocedure als voormeld geschiedt door een mededeling 
van de terzake belanghebbende aan Telesur, dat er een geschil bestaat en waaromtrent dat 
geschil bestaat, welke mededeling tevens gedaan wordt aan de sub 2 vermelde personen.

4. Binnen 14(veertien) dagen na de sub 3 vermelde mededeling zullen de aanlegger van de 
procedure, Telesur en de sub 2 vermelde personen zich verstaan omtrent de benoeming van 
een arbitragecommissie, bestaande uit 3(drie) personen , bij gebreke waarvan op verzoek 
van Telesur de commissie zal worden benoemd door de Kantonrechter in het Eerste Kanton, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 504 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering.

5. Binnen 14(veertien) dagen na benoeming van de arbitragecommissie, zal de meest gerede 
partij het geschil aan die commissie voorleggen, waarop de wederpartij(en) 
binnen 14(veertien) dagen kan(kunnen) reageren met betrekking tot de inhoud en 
omschrijving van het geschil.
Indien partijen zich over de inhoud en omschrijving van het geschil niet kunnen verstaan, zal 
de arbitragecommissie op basis van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht 
daaromtrent, het geschil formuleren en daarvan aan partijen mededeling doen binnen 
14(veertien) dagen nadat de missives terzake van partijen zijn ontvangen.

6. De arbitragecommissie stelt de verdere procedure vast.
7. Met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van de 

arbitragecommissie buiten Suriname, zijn de terzake relevante bepalingen van de Convention 
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, june 10, 1958 van 
toepassing.

8. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van belanghebbenden om zich tot de rechter 
te wenden voor het treffen van conservatoire maatregelen ter bescherming van hun belangen 
in dat kader.

9. De rechten en verplichtingen van partijen blijven ook na het eindigen van het 
registratiecontract van kracht met betrekking tot het voorgaande.

Deze Geschillenbeslechting .sr-domeinnamen is gedeponeerd bij de griffie van het Kantongerecht 
van het Eerste Kanton te Paramaribo onder Algemeen Register no. 094373.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2009,
TELECOMMUNICATIEBEDRIJF SURINAME (TELESUR)


