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Application Services - Domain Name Registration

Domain Name Registration 
Gecentraliseerd en vereenvoudigd beheer van uw domeinnamen

U wilt uw netwerk(en), computers, webservers en andere toepassingen bekend- 
maken op het internet? Dan moet u over domeinnamen beschikken. Met de 
dienst ‘Domain Name Registration’ en ons platform bieden wij u een vereenvou-
digd, efficiënt en beveiligd beheer van uw domeinnamen aan. Kortom, een dienst 
die volledig op uw behoeften is afgestemd.

Registratie van domeinnamen
Opdat u zichtbaar zou zijn op het internet, biedt Belnet u de mogelijkheid om uw eigen domeinnamen online te  
registreren tegen een voordelig tarief. Als vertegenwoordiger van dns.be en EURid biedt Belnet u domeinnamen met  
de extensie ‘.be’ en ‘.eu’ aan. Hierbij komen ook de domeinnamen met de extensie ‘.net’, ‘.org’, ‘.info’ en ‘.com’, net als  
de meeste bestaande extensies – zo’n 1200 in totaal.

Bent u bijvoorbeeld een hogeschool? Dan kunt u domeinnamen als ‘.school’ of ‘.education’ registreren. De volledige lijst 
met tarieven is te vinden in het gedeelte ‘Support’ van onze Belnet Portal (my.belnet.be). U vindt er vast een oplossing 
op maat, op welk terrein uw organisatie ook actief is.

Uw voordelen   
• Beveiligd beheer 

Op ons platform vindt u de functie ‘transfer lock’. Daarmee vergrendelt of ontgrendelt u de overdracht van domeinna-
men. U kunt ook in één klik zelf DNSSEC activeren om de authenticiteit van uw DNS-antwoorden te beveiligen.

 DNSSEC vergroot de veiligheid van het DNS-systeem
 DNSSEC is een extensie van het DNS-systeem die het internet helpt te beschermen tegen allerlei aanvallen (zoals 

‘DNS cache poisoning’, een techniek die gebruikt wordt voor phishing). DNSSEC verzekert de volledigheid van de 
domeinnaamgegevens.

 Dit protocol is beschikbaar voor verschillende domeinnamen, zoals ‘.be’, ‘.org’ en ‘.se’. Belnet hecht veel belang aan 
deze beveiliging. Daarom beschermen wij onze eigen domeinnamen met DNSSEC.

• Gecentraliseerd beheer  
Meldingen voor vernieuwingen, wijzigingen of andere berichten worden niet meer alleen naar de hoofdgebruiker 
gestuurd. Belnet heeft een specifiek adres gecreëerd (companyID@domains.belnet.be)  
om met alle gebruikers van de account van uw organisatie te communiceren.
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Meer informatie over Domain Name Registration
Customer Relations 

servicedesk@belnet.be 

02 790 33 00 

www.belnet.be 

https://my.belnet.be

https://domains.belnet.be

Bent u klaar om uw domeinnamen anders te beheren?
Op https://domains.belnet.be vindt u een geoptimaliseerde interface op uw maat. Iedere gebruiker die gemachtigd is om de 
domeinnamen te beheren, heeft een Belnet Personal Login voor onze webtool.

Voor u onze online interface kunt gebruiken, moet uw organisatie een overeenkomst met Belnet tekenen.

Neem gerust contact op met onze Belnet Service Desk voor meer informatie over de overeenkomsten en uw Belnet Personal 
Login. Dat kan via servicedesk@belnet.be of op het nummer 02 790 33 00.

• Vereenvoudigd beheer 
Het beheer van uw domeinnamen en de DNS-registratie verlopen nog eenvoudiger en efficiënter.  Zo kunt u  
bijvoorbeeld meerdere domeinnamen tegelijk veranderen  en wint u heel wat tijd. Bovendien is het dankzij de  
Belnet Nameservers eenvoudiger dan ooit om uw servernamen te registreren en te wijzigen.

• Een groot aanbod aan extensies 
 Dankzij Domain Name Registration kunt u een brede waaier van extensies registreren. Ontdek de volledige lijst  

in het gedeelte ‘Support’ van onze portal my.belnet.be.

• Voordelige tarieven 
 De tarieven voor de registratie van domeinnamen wegen niet op uw budget.

• Redundante configuratie
 Elke domeinnaam beschikt over minstens twee servers met toegestane domeinnamen (primaire en secundaire  

servers) die de domeinnamen omzetten in IP-adressen. U kunt ze allebei door Belnet laten configureren om de  
redundantie te garanderen. Op de secundaire naamservers kunnen de domeinnamen ook op een beveiligde manier 
worden geconfigureerd.
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