
 
Realhosting heeft onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van de domeinnaam voorbeelddomein.nl. Dit 

document bevat de uitkomst van het overname-onderzoek. 

 

1. Inventarisatie 
 

Domeinnaam 

voorbeelddomein.nl 
Status 

geparkeerd 

Geregistreerd sinds 

01-01-1999 

 

Contactpersoon 

A. van den Berg 
E-mailadres contactpersoon 

a.vdberg@voorbeelddomein.nl 

Inventarisatiemoment 

20-04-2020 

 

2. Contact met de houder 
 

We hebben per e-mail en telefoon contact gezocht met de houder om te inventariseren of de domeinnaam 

te koop is. Hieronder wordt een overzicht weergegeven van alle contactmomenten. 

 

Datum Zender Ontvanger Inhoud 

20-04-2020 Realhosting E-mailadres whois [E-mail] Informatieverzoek 

22-04-2020 Realhosting E-mailadres whois [E-mail] Informatieverzoek 

24-04-2020 Realhosting Administratief contact [Telefoon] Geen gehoor – voicemail informatieverzoek 

25-04-2020 Realhosting A. van den Berg [Telefoon] Informatieverzoek en bevestiging 

 



 

 
 
 
 
 
 

3. Analyse en advies 
 

Domeinnaam 

voorbeelddomein.nl 
Vraagprijs 

€10.000 

Schatting marktwaarde 

€2.000 – €6.000 

 
Per telefoon hebben we contact weten te leggen met de houder van de domeinnaam voorbeelddomein.nl. 

Tijdens dit gesprek liet de huidige eigenaar weten dat hij de domeinnaam al een tijd in bezit heeft en van plan 

is de domeinnaam te gaan gebruiken voor zijn nieuwe bedrijf. De houder was echter bereid van het gebruik 

af te zien en de domeinnaam te verkopen voor €10.000.  

 

Om uit te zoeken of er bereidheid is om te zakken in de prijs, adviseren wij een tegenbod te laten uitbrengen. 

Om tot een passend bod te kunnen komen, is het raadzaam om naar de marktwaarde van een domeinnaam 

te kijken.  

 

De waarde van een domeinnaam kan aan de hand van verschillende factoren worden bepaald. Zo kijken we 

naar openbare informatie over aan- en verkooptransacties van vergelijkbare domeinnamen, onze ervaring op 

het gebied van de marktweging en enkele vuistregels. We beschouwen de onderstaande domeinnaam-

transacties representatief om de marktwaarde van een domeinnaam als voorbeelddomein.nl in te schatten. 

 

Domeinnaam Verkoopprijs Status 

Uwdomeinnaam.nl € 2.500 Verkocht in 2015 

Jouwdomein.nl  € 6.000 Verkocht in 2017 

Testdomeinnaam.nl € 1.500 Verkocht in 2017 

Jouwdomeinnaam.com € 588 Verkocht in 2012 

Jeeigendomeinnaam.com € 3.000 Te koop 

Domeinnaamtekoop.com € 4.000 Te koop 

 

Vervolgstappen 

We vernemen graag welk bedrag er maximaal betaald kan worden voor de domeinnaam voorbeelddomein.nl. 

Vervolgens zal Realhosting een tegenbod neerleggen bij de houder dat onder het vastgestelde 

maximumbedrag ligt, maar wel aantrekkelijk overkomt om zo de onderhandelingen in gang te zetten. 


