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QuoVadis Domain Authorisation Letter
Beste QuoVadis,
Ik bevestig en garandeer dat:


De organisatie welke een digitaal certificaat aanvraagt, de Aanvrager, is:

(de volledige juridische naam volgens het register van de Kamer van Koophandel)


De domeinnaam welke vermeld moet worden in het digitale certificaat is:

(Fully Qualified Domain Name)


De huidige eigenaar van de domeinnaam, de Registrant, is:

(de volledige naam volgens het register van de Kamer van Koophandel of volgens het
bevolkingsregister)
Ik ben de Registrant (en/of werknemer van de Registrant) en ben naar behoren gemachtigd om deze Domain
Authorisation Letter te ondertekenen en om te gaan met alle zaken die verband houden met de registratie van
het domein.
QuoVadis ontving onlangs een verzoek van de Aanvrager om één of meer digitale certificaten af te geven onder
de naam van de Aanvrager. De Aanvrager wenst het digitale certificaat te installeren op de webserver van het
domein, om uiteindelijk veilige communicatie mogelijk te maken met zijn gebruikers. QuoVadis voert middel deze
domein autorisatie de voor haar verplichte domein validatie uit conform paragraaf 3.2.2.4.5 uit de baseline
requirements.
De Registrant erkent dat hij de Aanvrager het exclusieve recht verleent om het domein bedrijfsmatig te
gebruiken en als Common Name in de digitale certificaat aanvraag, waarnaar hierboven wordt verwezen, op te
nemen. Inclusief eventuele latere aanvullende aanvragen voor digitale certificaten, van de Aanvrager, tijdens
de geldigheid van het hierboven genoemde certificaat.
De Registrant stemt ermee in om QuoVadis en haar bestuurders, leidinggevenden, agenten, werknemers,
contractanten, moederondernemingen, filialen, of dochterondernemingen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde
Partijen") schadeloos te stellen en de Gevrijwaarde Partijen te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten,
schade en vergoedingen (inclusief redelijke advocaatkosten) die de Gevrijwaarde Partijen maken in verband
met elke inbreuk door de Registrant op enige verklaring of verplichting uit hoofde van deze brief of de
domeinnaam registratie tussen Registrant en het register voor de domeinnaam registratie (gezamenlijk de
'Schadevergoeding voorwaarden'). Na passende bekendmaking zal de Registrant, voor eigen rekening, de
verdediging voeren tegen een vordering, ingesteld tegen één of meer van de Gevrijwaarde Partijen op basis
van, of voortvloeiend uit, één of meer van de Schadevergoeding Voorwaarden.
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