Domein registreren of verhuizen naar SURFnet
Wat u eerst moet weten
Via de applicatie SURFdomeinen dient u zelf verzoeken in voor nieuwe
internetdomeinnamen, of voor het verhuizen van een domein naar SURFnet.
Na het invoeren van alle gegevens wordt een verzoek gestuurd naar de
internet registry. Zodra de registratie een feit is, ontvangt u daarover een email.
Voordat u de domeinregistratie start, moet u bepalen wie de nameservers
van het domein beheert: uzelf of SURFnet:
U kunt de nameservers zelf beheren als u een eigen DNSinfrastructuur hebt.
Laat u SURFnet uw nameservers beheren, dan maakt u gebruik van
de redundant uitgevoerde DNS-infrastructuur van SURFnet. Het
beheer van de nameservers is dan een stuk minder werk.

Tip
Als u zelf de primaire nameserver beheert, kunt u ervoor kiezen
om de secundaire nameserver(s) door SURFnet te laten beheren.

Aan de slag
U beheert zelf de nameservers (minimaal
de primaire)
Let op
Voordat u het domein aanvraagt, moet u ervoor zorgen dat het
aan te vragen domein bekend is op uw nameserver.

Let op
Als het om een een verhuizing gaat, moet u ook de Transfer key
invullen. Met deze code bewijst u dat u de rechtmatige eigenaar
van het domein bent. Vraag de transfer key aan bij de hostingpartij
waar het domein voorheen geregistreerd was.

Ga in het menu naar Domeinregistratie > Domeinen.
Geef bij Type registratie aan of het om een registratie of een
verhuizing gaat.
Vul alle administratieve gegevens in.
Vul onder Nameservers de optie Zelf nameservers instellen in.
Vul bij Primaire nameserver een eigen nameserver in.
Tip
Staat uw nameserver niet in de keuzelijst, dan kunt u hem
toevoegen via de menu-optie Nameservers.

Vul bij Secundaire nameserver een eigen nameserver of een
nameserver van SURFnet in (ns1.surfnet.nl, ns2.surfnet.nl, ns3.
surfnet.nl of ns1.zurich.surf.net).

Let op
Als u als secundaire nameserver een SURFnet-nameserver kiest,
wordt deze automatisch geconfigureerd. U moet dan wel transfers
(AXFR) van de DNS-zone behorende bij het domein toestaan
vanaf uw primaire nameserver.

Tip
De nameserver ns1.zurich.surf.net bevindt zich buiten het
netwerk van SURFnet, bij onze Zwitserse zusterorganisatie
SWITCH. Voordeel van het gebruik van deze nameserver is dat
deze zelfs bij een ernstige storing op het netwerk van SURFnet
beschikbaar blijft.

Klik op Domein registreren/verhuizen.

SURFnet beheert de nameservers
Ga in het menu naar Domeinregistratie > Domeinen.
Vul alle administratieve gegevens in.
Vul onder Nameservers de optie Laat SURFnet de nameservers
managen voor dit domein in.
Klik op Domein registreren/verhuizen.
Als de registratie of verhuizing is uitgevoerd door de internet registry, wordt
de bijbehorende DNS-zone opgenomen in de lijst in het menu DNS beheer
> Zones. Daar kunt u de DNS-zone beheren.
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