
VERZOEK TOT ANNULERING van authenticatie in twee stappen  

Om je Authenticatie in twee stappen te ANNULEREN, moet de gegevens van de accounteigenaar worden 

geverifieerd. Een ingevuld formulier moet worden gestuurd naar twostepcancel@godaddy.com. Wij bezorgen u een 

antwoord binnen de drie werkdagen.  

Accountnummer: ________________________________________________  
  (Domeinnaam kan al zijn geregistreerd als accountnummer onbekend is)  

Voor- en achternaam van accounteigenaar: _______________________________________  

Bedrijfsnaam: _________________________________________________  
     (Informatie accounteigenaar organisatie)    

Reden voor annulering: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Ik heb een gescande of digitale kleurenkopie van een door de overheid uitgegeven foto-identificatie van de 

accounteigenaar aan dit formulier toegevoegd. Als de persoon die deze aanvraag ondertekent niet de 

accounteigenaar is, dien dan ID‘s in voor de accounteigenaar én de aanvrager.   
Als een bedrijf vermeld staat onder Accounteigenaar, heb ik een door de overheid uitgegeven foto-identificatie van 

de persoon die het ondertekent hieronder toegevoegd, en heb ik tevens een van de volgende documenten bijgevoegd 

ter identificatie van de onderneming.   
(Bedrijfsnaam moet exact overeenkomen.)   

• Een kopie van de oorspronkelijke brief die naar jou door de IRS is verzonden voor je bedrijfsaanname. 
• Identificatienummer (EIN) of de Taxpayer Identification Number (TIN). o  Je kunt een exemplaar van 

deze brief aanvragen bij de IRS via telefoonnummer 1-800-829-4933  
• Belastingcertificaat met bedrijfsnaam en adres 
• ‘Doet zaken als‘ documentatie, of documentatie betreffende ‘Fictieve naam‘ 
• Een door de staat uitgegeven bewijs van belastingontheffing waarop de status van algemeen nut beogende 

instelling te zien is 

E-mailadres in ons bestand: 

__________________________________________________________  
  (Dit formulier wordt alleen geaccepteerd van het e-mailadres dat voor dat account in 

ons bestand staat. Als je het e-mailadres dat is ons bestand staat moet bijwerken, dien dan een verzoek tot 

bijwerken van het e-mailadres in via changeupdate.com)   

Telefoonnummer overdag (mochten we vragen hebben): ________________________________  

Ik verzoek dat Domeinservices mijn Authenticatie in twee stappen ANNULEERT. Ik verklaar en bevestig dat ik de hierboven 

genoemde accounteigenaar ben, of, indien niet de accounteigenaar, dan de bevoegde aanvrager van de accounteigenaar. Ik 

begrijp dat wanneer de Authenticatie in twee stappen is geannuleerd, domeinnamen binnen de account onmiddellijk in 

aanmerking kunnen komen voor overdracht of voor wijziging van registrant.  Ik ga ermee akkoord dat noch de registerhouder 

noch de aan hem gelieerde partners zullen gehouden worden aan de betaling van enig bedrag aan mij of aan een andere partij 

voor acties die ondernomen worden ingevolge dit verzoek. Ik doe hierbij afstand van alle claims met betrekking tot dit verzoek 

die gesteld worden tegen de registerhouder of de aan hem gelieerde partners. Bovendien ga ik ermee akkoord de registerhouder 

en zijn partners te verdedigen en vrijwaren tegen eventue(e)l(e) verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten, waaronder redelijke 

advocaatkosten die voortvloeien uit eventuele vorderingen, handelingen of eisen van derden met betrekking tot dit verzoek, deze 

toestemming of eventuele andere handelingen die in dit kader zijn uitgevoerd door de registerhouder.  



Ondertekend: __________________________________________ Datum: ______________  
     (Handtekening accounteigenaar of geautoriseerde aanvrager)  

Naam in blokletters: _____________________________________________  


