
Domeinregistratie (Plus) 

Wat houdt een domeinregistratie in? 

Uw domeinnaam is in feite uw “bedrijfstelefoonnummer” op het internet. Met het registreren 

van een domein kunt u uw bedrijfs-, product- of organisatienaam op het internet veiligstellen. 

Zodoende voorkomt u dat een andere organisatie deze naam reserveert. Evenals een 

telefoonnummer kan een domeinnaam maar 1 keer uitgegeven worden.  

Wat zijn de voordelen en mogelijkheden ervan? 

Er zijn een aantal belangrijke voordelen aan een eigen domeinnaam verbonden: 

. Uw e-mail adres(sen) zijn gemakkelijker te onthouden voor klanten en leveranciers. De 

Vries BV kan dan in plaats van devries_verkoop@hotmail.com het e-mail adres 

verkoop@devries.nl aanvragen. 

. U bent onafhankelijk van uw internet provider. Juist doordat de naam van uw provider 

niet meer in uw adressen voorkomt, kunt u van provider wisselen zonder dat uw e-mail 

adressen veranderen. Adreswijzigingen worden hiermee overbodig. 

. Een bedrijfs-domeinnaam komt veel professioneler over op uw klanten en relaties. 

Verschillende typen domeinen 

Er zijn zeer veel verschillende typen domeinen. De bekendste typen (“extensies”) zijn .nl en 

.com. Ofschoon het domeintype technisch gezien niets uitmaakt, moet er administratief 

onderscheid gemaakt worden tussen de vele typen.  

• Domeinen met extensie .nl (Nederland)  

Deze kunnen alleen door bedrijven en instanties geregistreerd worden, die ingeschreven zijn 

bij de Kamer van Koophandel of een ander erkend register. 

• Domeinen met extensie .com, .net en .org 

Dit zijn domeinnamen met een duidelijke internationale en/of commerciële uitstraling.  

• Domeinen met extensie .be (België)  

De overkoepelende instantie stelt geen voorwaarden aan de eigenaar van .be domeinen. Alleen 

leden kunnen domeinaanvragen indienen. 

• Overige domeintypen (extensies)  

SQueeK kan voor u meer dan 70 verschillende typen domeinnamen registreren. Dit kan 

interessant zijn voor uw  zaken in het buitenland, marketing acties of als uw .nl domeinnaam 

reeds in gebruik is. 



 

Gratis pagina of doorverwijzing inbegrepen 

Mocht u nog geen website bezitten, dan wordt er bij een Domeinregistratie een gratis pagina 

op www.uwbedrijf.nl geplaatst, met daarop uw NAW gegevens. 

Indien gewenst kunt u www.uwbedrijf.nl ook gratis laten doorkoppelen naar een andere 

website. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier. 

E-mail binnen uw domein (Plus) 

Het is ook mogelijk tegelijkertijd met uw domeinregistratie meteen e-mail adressen aan te 

vragen binnen uw eigen domein (denk aan info@uwbedrijf.nl of sales@uwbedrijf.nl). Deze 

dienst wordt onder de naam Domeinregistratie Plus geleverd. 

U krijgt dan de beschikking over 5 POP3 brievenbussen met een onbeperkt aantal e-mail 

adressen. U kunt deze e-mail via een willekeurige provider ophalen, of ontvangen via onze 

speciale website (wereldwijd). 

Op maximaal 1 POP3 brievenbus kan een catch-all functie worden aangemaakt. Dit houdt in 

dat alle mail voor de aangevraagde domeinnaam (@domeinnaam.nl) die niet voor de overige 

POP3 brievenbussen bedoeld is, hierin uitkomt. 

Virusscanning 

Wij kunnen uw inkomende e-mail automatisch scannen op de aanwezigheid van een virus. Als 

een e-mail bericht een virus bevat of een attachment met virus, zal dat bericht tegengehouden 

worden en uw bedrijfsnetwerk dus niet bereiken. De afzender van dat e-mail bericht wordt 

daarvan op de hoogte gesteld, zodat hij de juiste actie kan ondernemen en het bericht virusvrij 

opnieuw kan versturen. 

Hiervoor wordt de meest actuele antivirus (AV) software gebruikt die zo snel mogelijk wordt 

ge-update zodra er een nieuw virus in omloop is.  

Virusscanning wordt geactiveerd per domeinnaam. Dat betekent dat de virusscanning optie 

daarom alleen geactiveerd kan worden op alle POP3 brievenbussen binnen een domein. 


