
FORESPØRSEL OM KANSELLERING av totrinnsbekreftelse  

Før din totrinnsbekreftelse skal bli KANSELLERT, må vi ha bekreftet informasjon om kontoinnehaveren. Send 

det utfylte skjemaet på e-post til twostepcancel@godaddy.com. Regn med 3 arbeidsdager før du får svar.  

Kontonummer: ________________________________________________  
  (Det kan hende at domenenavnet er oppført hvis kontonummeret er ukjent)  

Kontoeierens for- og etternavn: _______________________________________  

Bedriftens navn: _________________________________________________  
     (Informasjon om kontoeierens organisasjon)    

Årsak til avbestilling: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Jeg har lagt ved en skannet eller digital fargekopi av den nåværende kontoinnehaverens offisielle bildeidentifikasjon 

i dette skjemaet. Hvis den som signerer forespørselen ikke er kontoinnehaver, må du sende oss en ID for både 

kontoinnehaveren og den som sender forespørselen.   
Hvis et selskap er oppført under Kontoinnehaver, har jeg nedenfor lagt ved en skannet eller digital kopi av en 

offisiell bildeidentifikasjon av personen som signerer, og jeg har lagt ved ett av følgende dokumenter for å 

identifisere bedriften/virksomheten:   
(Navnet på bedriften/virksomheten må samsvare nøyaktig.)   

• En kopi av det opprinnelige brevet som ble sendt til deg av skattemyndighetene (IRS) da bedriften ble 

opprettet 
• Identifikasjonsnummeret (EIN) eller skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN). o  Du kan kontakte 

IRS på 1-800-829-4933 for å be om en kopi av dette brevet.  
• Skatteattest med firmanavn og -adresse 
• Dokumentasjon på bedriftens navn eller Dokumentasjon på fiktivt navn 
• Nasjonalt utstedt sertifikat for skattefritak som viser status som veldedig organisasjon 

Lagret e-postadresse: __________________________________________________________  
  (Dette skjemaet blir bare akseptert via e-postadressen vi har lagret for kontoen. Trenger 

du å oppdatere e-postadressen kan du sende oss en oppdateringsforespørsel på changeupdate.com)   

Ditt telefonnummer på dagtid (i tilfelle vi har spørsmål): ________________________________  

Jeg ber om at Domenetjenester KANSELLERER min totrinnsbekreftelse. Jeg bekrefter og stadfester at jeg er kontoholderen 

oppgitt ovenfor, eller at jeg er autorisert av kontoholder som innsender av forespørselen. Jeg forstår at når totrinnsbekreftelse er 

kansellert, kan det hende at eventuelle domenenavn i kontoen min umiddelbart overføres eller endres av en annen registrant.  Jeg 

samtykker i at verken registrator eller noen av registratorens filialer skal være ansvarlige overfor meg eller noen tredjepart for 

noe beløp i et søksmål som fremmes i tilknytning til denne forespørselen. Jeg avstår herved fra ethvert krav som knyttes til denne 

henvendelsen og rettes mot registratoren eller registratorens filialer. I tillegg godtar jeg å forsvare registratoren og holde 

registratoren skadesløs mot eventuelle tap, ansvar, skader eller utgifter, inkludert rimelige advokatkostnader, som oppstår fra 

eventuelle krav eller søksmål fra tredjepart i forbindelse med denne henvendelsen eller eventuelle tiltak iverksatt av registratoren 

i forbindelse med den.  

Signatur: __________________________________________ Dato: ______________  
     (Signatur fra kontoinnehaver eller etter fullmakt fra kontoinnehaver)  



Navn med store bokstaver: _____________________________________________  


