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Algemeen
Op 7 september is de Sunrise periode begonnen van de .xxx-domeinnaam.

De .xxx domeinnaam is een nieuwe extensie die het mogelijk maakt om domeinnamen te registreren
voor websites met een erotische en/of pornografische inhoud.
Bedrijven die buiten deze industrie vallen, kunnen hun geregistreerde handelsmerk beschermen door hun
merk te blokkeren.

U kunt uw handelsmerk blokkeren of uw gewenste .xxx domeinnaam aanvragen via Telenet. Hiervoor
neemt u contact op met onze sales afdeling per mail of per telefoon op 09 326 90 95.

De uitgifte van de .xxx domeinnaam kent drie fases: Sunrise (A+B), Landrush en de vrije
registratie . Hieronder worden deze drie fases toegelicht.

Fase 1: Sunrise A+B
De Sunrise A+B periode loopt van 7 september – 28 oktober 2011.
Deze periode wordt onderverdeeld in drie groepen:
1. Sunrise om handelsmerk te blokkeren
2. Sunrise voor handelsmerken (binnen de erotische entertainmentindustrie)
3. Sunrise voor domeinnaamhouders (binnen de erotische entertainmentindustrie)

1. Sunrise B om handelsmerk te blokkeren (Opt Out)

Deze Sunrise periode is speciaal voor:
Aanvragers die in het bezit zijn van een geregistreerd handelsmerk buiten de erotische
entertainmentindustrie,
en;
Die geen lid zijn en/of geen deel uitmaken van de gesponsorde gemeenschap die bestaat uit leden van de

erotische entertainmentindustrie,
en;
Die willen vermijden dat hun handelsmerk geregistreerd wordt met een .xxx extensie.

Indien u een handelsmerk blokkeert, betekent dit dat uw geregistreerde handelsmerk de komende 10 jaar
niet beschikbaar is voor domeinnaamregistratie. De website toont in dat geval een standaard pagina met
uitleg over de status van de domeinnaam en waarom deze is geblokkeerd.
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat goedgekeurde aanvragen tijdens de Sunrise periode voor
handelsmerken en domeinnaamhouders voorrang hebben op het blokkeren van een .xxx domeinnaam. De
leden binnen de gesponsorde gemeenschap gaan in dit geval dus voor.

2. Sunrise AT voor handelsmerken

Deze Sunrise periode is speciaal voor:
Aanvragers die in het bezit zijn van een geregistreerd handelsmerk binnen de erotische
entertainmentindustrie,
en;
Lid zijn van de gesponsorde gemeenschap die bestaat uit leden van de erotische entertainmentindustrie.

Indien er meerdere aanvragen voor één .xxx domeinnaam zijn in de Sunrise periode, dan wordt
uiteindelijk de .xxx domeinnaam via een veiling uitgegeven.

3. Sunrise AD voor domeinnaamhouders

Deze Sunrise periode is speciaal voor:
Aanvragers met een website die zich richt op erotisch entertainment, maar die op dit moment een andere
domeinnaam extensie heeft dan .xxx,
en;
Deze reeds bestaande extensie heeft geregistreerd voor 1 februari 2010,
en;
Lid zijn en/of worden van de gesponsorde gemeenschap die bestaat uit leden van de erotische

entertainmentindustrie.

Indien er meerdere aanvragen voor één .xxx domeinnaam zijn in de Sunrise periode, dan wordt
uiteindelijk de .xxx domeinnaam via een veiling uitgegeven.

Blokkeer- en/of aanvraagprocedure tijdens de Sunrise

Contacteer onze sales afdeling per mail of per telefoon op 09 326 90 95.

Om uw handelsmerk te blokkeren of een aanvraag in te dienen voor de Sunrise voor handelsmerken,
hebben wij de volgende gegevens van u nodig in WORD/PLAIN TEXT:

Het geregistreerde handelsmerk;
Het land waar het handelsmerk is geregistreerd;
De organisatie die het handelsmerk heeft geregistreerd; de organisatie moet identiek zijn aan de
organisatie vermeld op het trademark zelf;
Registratienummer (Het registratienummer bij het merkenbureau);
Datum van indienen (Datum van aanvraag, bij merkenbureau);
Datum van toekennen (Datum van toekennen merknaam bij merkenbureau);
Classificatie van het handelsmerk;
Status van de aanvrager (Bent u de houder zelf of is het een gemachtigde zoals een notaris of een
advocaat).

Fase 2: Landrush
De Landrush periode loopt van 8 november - 25 november 2011.

De landrush is bedoeld voor aanvragers die lid zijn of worden van de gesponsorde gemeenschap die
bestaat uit leden van de erotische entertainmentindustrie.

Het verschil met de Sunrise is, dat de aanvrager hier geen merkenrecht of een reeds bestaande website

hoeft te hebben die te bereiken is via een andere extensie dan de .xxx. De enige vereiste is dat u lid bent
of wordt van de gesponsorde gemeenschap.

Indien er meerdere aanvragen voor één .xxx domeinnaam zijn in de Landrush periode, dan wordt
uiteindelijk de .xxx domeinnaam via een veiling uitgegeven.

Vanaf 8 november kunt u de gewenste .xxx domeinnaam bij ons aanvragen.

Fase 3: Vrije registratie
De vrije registratie start op 6 december 2011.

Vanaf dan is het voor iedereen mogelijk om een .xxx domeinnaam te registreren. De vrije registratie is
de periode zoals we die nu ook kennen voor domeinnaamregistraties.

U bestelt de gewenste .xxx domeinnaam dan gewoon bij ons via e-mail of per telefoon op 09 326 90 95.

Als u lid bent van de gesponsorde gemeenschap die bestaat uit leden van de erotische
entertainmentindustrie, kunt u de .xxx domeinnaam gebruiken. Bent u geen lid van deze gesponsorde
gemeenschap, dan wordt u wel de eigenaar van de domeinnaam maar kunt u deze niet gebruiken. De
website toont in dat geval een standaard pagina.
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