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BOO,
Het drukke seizoen is van start gegaan en de industrie-evene-
menten staan op het punt om ieders kalender invulling te 
geven. Dit jaar hebben wij het seizoen geopend met de viering 
van ons 15-jarig bestaan. We brachten de teams van over de 
hele wereld samen in Belek, Turkije. 

Daarnaast hebben we Lunch & Learn georganiseerd in Rotter-
dam, waarbij de gastspreker van SIDN een geweldige discussie 
over e-mailbeveiliging mogelijk maakte. Er staat nog veel meer 
op het programma, en je zult veel leden van het Openprovid-
er-team zien op de conferenties wereldwijd. Laten we daar af-
spreken! Stuur ons een bericht op sales@openprovider.com om 
een afspraak in te plannen. De kalender met de aankomende 
evenementen is hier beschikbaar.



Op 12 september organiseerden we onze eerste kennissessie in de Rotterdamse Mark-

thal in de vorm van een Lunch & Learn. Het onderwerp van deze sessie was e-mailbev-

eiliging. Dit onderwerp stond bovenaan in de ranking, na de snelle peiling die we in 

onze nieuwsbrief van juli hadden verzonden. 

Marco Davids, ingenieur bij het SIDN Lab, presenteerde over de voordelen van en de 

behoefte aan e-mailbeveiliging. Voor de pauze schetste hij het algemene beeld  en na 

de pauze dook Marco in de technische implementatie van een aantal standaarden in 

e-mailbeveiliging: SPF, DKIM, DMARC en StartTLS. De levendige interactie tussen Marco 

en onze klanten leidde tot diepgaande discussies. Ook wij  hebben iets geleerd: op 

basis van de informatie in de Lunch & Learn hebben we onze kennisbank uitgebreid, 

zoals je kunt zien in onze artikelen over SPF, DKIM en DMARC.

De afsluitende lunch bracht niet alleen soep en broodjes, maar ook veel mogelijkheden 

om te netwerken. Marco was zeer betrokken in deze gesprekken door zijn aanvullende 

technische tips en tricks te geven. Onze supportdesk ontving de volgende dag al de 

eerste vragen over de implementatie van de nieuwe standaarden. 

https://support.openprovider.eu/hc/en-us/articles/360000317007
https://support.openprovider.eu/hc/en-us/articles/360010129713
https://support.openprovider.eu/hc/en-us/articles/360010129713


Verwijzend naar de goodiebag met de Rotterdamse specialiteiten, schreef één 

van onze klanten: “Veel dank aan Openprovider voor dit initiatief. Terwijl ik 

geniet van de kaas en het bier, zal ik deze dag met veel plezier onthouden. 

Natuurlijk niet alleen dan!’’

De vragenlijst die wij verzonden na de Lunch & Learn, tonen ook de vraag naar 

meer kennissessies. Laat ons weten over welke onderwerpen jij graag wilt dat 

we het gaan hebben:

- Websitebeveiliging (SSL, HTTP-beveiliging headers)

- Beveiliging in cloudservices

- IPv6

- Hoe kun je jouw bedrijf internationaal uitbreiden

- Hoe maak je een e�ectieve online campagne

- Hoe is goed technisch talent te vinden in een competitieve omgeving

- Tips & tricks: werken met Openprovider

- Andere: _____________________



BREXIT

.EU UPDATE

Update over .eu: bredere toelating, 
Brexit en introductie van .ευ.
In oktober en november brengt .eu-registry EURid een aantal belangrijke wijzigingen 

uit in hun beleid: de toelatingscriteria zijn versoepeld, de Brexit-gerelateerde 

wijzigingen kunnen doorgaan en de Griekse .ευ wordt gelanceerd.

Wijzigingen in de toelatingscriteria

Vanaf 19 oktober 2019 kunnen alle burgers van de Europese Unie, ongeacht hun 

woonplaats, hun .eu-, .ею- of .ευ-domein registreren. Momenteel is de woonplaats 

leidend. Een Duits staatsburger die in de Verenigde Staten woonde, kon bijvoorbeeld 

geen .eu-domein registreren.

Volgens de nieuwe regels kan deze Duitse burger een adres in de Verenigde Staten 

opgeven, maar Duitsland als zijn land van verblijf opgeven. In Openprovider vindt je  

deze optie in de aanvullende parameters tijdens het maken of bijwerken van een 

contactpersonen (beschikbaar vanaf 19 oktober). API-gebruikers kunnen de 

parameter countryOfCitizenship gebruiken.

Let op: deze wijziging is alleen van toepassing op natuurlijke personen. Bovendien 

komen burgers van Noorwegen, Liechtenstein en IJsland die in het buitenland wonen 

niet in aanmerking hiervoor, ook al hebben zij een uitzonderlijke positie wanneer zij 

in hun eigen land verblijven.

https://doc.openprovider.eu/API_Format_Extensions_Additional_Data_Customer


BREXIT

.EU UPDATE

Brexit update
Hoewel de soepele criteria om in aanmerking te komen een kans bieden voor de 
burgers van de Europese Unie die in het Verenigd Koninkrijk wonen, worden de klant-
en in het Verenigd-Koninkrijk en Gibraltar nog steeds getro�en door de Brexit.

De update in deze sectie is alleen van toepassing als de Brexit plaatsvindt op 31 okto-
ber 2019; het wordt gewijzigd in geval van een vertraging of een deal inclusief de 
.eu-domeinen. Voor de laatste informatie raadpleeg de speciale Brexit-pagina op 
de website van EURid.

Het nieuwe schema is vergelijkbaar met het eerder gepubliceerde schema, maar de 
datums zijn anders:
     • Op 29 oktober 2019 stuurt EURid meldingen naar de betre�ende registranten.
     • Vanaf 1 november 2019 accepteert EURid niet langer registranten met GB- of 
GI-landcode, tenzij de registrant een burger van de Europese Unie is. EURid zal op 
deze datum een   tweede e-mail sturen.
     • Tot 31 december 2019 kunnen Britse en GI-registranten die in aanmerking komen 
(bijvoorbeeld een EU-burger zijn of een verblijf in een ander land hebben) hun 
gegevens bijwerken.
     • Op 1 januari 2020 zal EURid alle domeinnamen die niet in aanmerking komen 
intrekken (opschorten). De domeinen werken niet meer. Alleen via een handmatig 
proces zijn updates voor toelating mogelijk.
     • Op 1 november 2020 worden alle betrokken domeinnamen ingetrokken en 
komen ze weer beschikbaar voor registratie. 

We zullen in november contact opnemen met onze resellers die getro�en .eu-domei-
nen beheren, voor extra informatie over hun domeinen.

https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/brexit-notice/
https://www.openprovider.com/en/update-on-the-eurid-brexit-plans/


BREXIT

.EU UPDATE

Introductie van .ευ
Zoals we hebben gemeld in onze nieuwsbrief van augustus, zal .ευ, 
de Griekse versie van .eu, op 14 november 2019 worden gelanceerd. 
Vanaf die datum kan iedereen zijn .ευ-domein registreren, maar alleen 
indien de registrant in aanmerking komt volgens het bovengenoemde 
beleid. De belangrijkste vereiste is dat de domeinnaam zelf in het 
Griekse alfabet moet zijn. Tegelijkertijd zijn Griekse domeinnamen 
onder de extensie Latin .eu niet langer mogelijk.

Dit betekent dat het alfabet van de extensie vanaf 14 november altijd 
overeenkomt met het alfabet van de domeinnaam: latin.latin, cyrillic.-
cyrillic of grieks.greek.

Bestaande .eu-domeinen in het Griekse alfabet worden gekloond naar 
.ευ. De
.eu-versie blijft 3 jaar beschikbaar; na die tijd zal het worden inget-
rokken. Als je 
Griekse .eu-domeinen in je portefeuille hebt, zullen we contact met je 
opnemen in de tweede helft van november.

https://www.openprovider.com/wp-content/uploads/2019/10/Openprovider-News-Flash-August-2019-NL.pdf


Onlangs hebben we onze eigen registry-accreditatie voor het 
topniveaudomein .ae van de Verenigde Arabische Emiraten geactiveerd. 
Dit betekent dat .ae met onmiddellijke ingang is opgenomen in onze 
domein-memberships (Basic, Professional en Expert).

Houd er rekening mee dat deze accreditatie gepaard gaat met een 
valutawijziging: .ae-domeinen worden in rekening gebracht in UAD 
dirham (AED). De nieuwe ledenprijs is AED 124 per domein-jaar. We 
hebben de sta�elprijzen omgerekend naar deze nieuwe valuta.

In de week van 21 oktober zullen we onze bestaande .ae-domeinen 
overzetten naar ons eigen registry account. Dit betekent dat 
domeinhouders e-mails kunnen ontvangen van de registry. Wij 
verzoeken je vriendelijk om je klanten te informeren en hen te vragen 
deze e-mails te negeren. Na de overdracht wordt de autorisatiecode 
gewijzigd.



Portfolio registry MMX zal de prijs van 9 van hun extensies wijzigen op 17 maart 2020. Eén extensie 

(.rodeo) krijgt te maken met een prijsverlaging, de andere extensies zullen in prijs stijgen:

De membership-prijzen zijn van toepassing op Basic-, Professional- en Expert-members (.xxx), 

nieuwe gTLD-members (alle andere extensies) en Supreme-members (.xxx en alle andere extensies). 

De sta�elprijzen zullen wijzigen met hetzelfde bedrag. Extensies die in prijs stijgen, kunnen vóór 17 

maart 2020 tegen hun normale prijs worden verlengd; een domein kan worden verlengd tot een 

totale registratieperiode van 10 jaar.



Prijzen voor .xyz, .college, .rental en .baby dalen van 1 oktober 2019 tot 
31 december 2020. Pro�teer er nu van en vergeet niet je membership te 
activeren om te pro�teren van deze en vele andere promoties.

In verband met Halloween bieden we een speciale promotie voor 
.monster. Beschikbaar van 4 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.

TIP: Gebruik de banner van deze e-mail om uw klanten te informeren 
over deze actie! Download nu > De prijzen zijn geldig voor alle 
memberships.

https://www.openprovider.com/nl/membership-plannen/promoties/
https://lp.openprovider.com/hubfs/Email%20campaigns/XYZ/Monster_Halloween_Imagery.zip


Het ontwikkelteam van Plesk heeft eindelijk de nieuwe Plesk Obsidian gelanceerd, de nieuwe 
evolutionaire stap van het Plesk-hostingpaneel en een opvolger van de Plesk Onyx.
Tot nu toe is dit het meest krachtige hosting-beheerplatform dat servers, apps, sites en 
hostingbedrijven op professioneel niveau afhandelt. Plesk Obsidian is standaard veilig, biedt 
een nieuwe gebruikerservaring en bevat de meest gevraagde functies van partners en 
community.

Verbeteringen
Verbeterde bruikbaarheid
De nieuwe look en feel maakt Obsidian de meest gebruiksvriendelijke en tegemoetkomend 
aan alle gebruikersbehoeften - van ontwikkelaars tot bureaus tot hyper scalers.
Toegenomen productiviteit
Het innovatieve platform verbetert de work�ow van gebruikers, dankzij het eenvoudiger 
beheer van servers, applicaties en websites.
Strengere standaardbeveiliging
Standaard beveiligd: Mod Security en Fail2ban komen out of the box.
Meer flexibiliteit
Beheerders, resellers en gebruikers kunnen domeinen tussen abonnementen verplaatsen, 
zowel via Plesk UI als CLI.



Betere bestandsbeheerder UX
Massaal archiveren, uploaden, uitpakken en zoeken naar bestanden in bestandsbeheer.

SNI voor e-mailservices
Beveilig je SMTP-, IMAP- en POP-verbindingen met de mailserver met behulp van een SSL / 
TLS-certi�caat. SNI-ondersteuning is beschikbaar voor zowel Post�x als MailEnable, waardoor 
individuele certi�caten voor elk domein kunnen worden geïnstalleerd.

De volledige lijst met verbeteringen die deze release met zich meebrengt, is hier beschik-
baar.

Licensing
Alle Plesk Onyx Web-editie licenties (Web Admin, Web Pro & Web Host) worden ondersteund 
door Plesk Obsidian. We hebben ook de naam "Plesk 12 / Onyx Keys" in het Openprovider-pa-
neel en bijbehorende documentatie gewijzigd in "Plesk 12 / Onyx / Obsidian Keys". Technisch 
blijft alles hetzelfde.

Upgrade 
Bijna elke Plesk Onyx-installatie kan worden opgewaardeerd naar Plesk Obsidian. Raadpleeg 
de migratiehandleiding van Plesk Obsidian voor meer informatie.

https://docs.plesk.com/en-US/obsidian/faq/
https://support.plesk.com/hc/en-us/articles/213411749-Upgrade-Guide-to-Plesk-Obsidian
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eiliging. Dit onderwerp stond bovenaan in de ranking, na de snelle peiling die we in 

onze nieuwsbrief van juli hadden verzonden. 

Marco Davids, ingenieur bij het SIDN Lab, presenteerde over de voordelen van en de 

behoefte aan e-mailbeveiliging. Voor de pauze schetste hij het algemene beeld  en na 

de pauze dook Marco in de technische implementatie van een aantal standaarden in 

e-mailbeveiliging: SPF, DKIM, DMARC en StartTLS. De levendige interactie tussen Marco 

en onze klanten leidde tot diepgaande discussies. Ook wij  hebben iets geleerd: op 

basis van de informatie in de Lunch & Learn hebben we onze kennisbank uitgebreid, 

zoals je kunt zien in onze artikelen over SPF, DKIM en DMARC.

De afsluitende lunch bracht niet alleen soep en broodjes, maar ook veel mogelijkheden 

om te netwerken. Marco was zeer betrokken in deze gesprekken door zijn aanvullende 

technische tips en tricks te geven. Onze supportdesk ontving de volgende dag al de 

eerste vragen over de implementatie van de nieuwe standaarden. 

Een van de beloftes die wij doen met onze Memberships is dat we alle �nanciële voordelen 
met betrekking tot de inbegrepen extensies aan onze klanten doorspelen. Niet gedeeltelijk, 
maar volledig. Elk kwartaal bekijken we onze kostprijzen opnieuw en passen deze waar nodig 
aan. Voor het laatste kwartaal van 2019 zullen wij prijswijzigingen doorvoeren op vier van 
onze extensies. Deze nieuwe prijzen zullen op 9 oktober 2019 ingaan:

Activeer nu uw membership!
Als u al een geactiveerd lidmaatschapsplan hebt, pro�teert u onmiddellijk van deze lagere 
prijzen vanaf 9 oktober. Als u uw lidmaatschapsplan nog niet hebt geactiveerd, dan is dit het 
perfecte moment om dit te doen! Weet u niet zeker waar u moet beginnen? 
Probeer Basic S en profiteer van onze kostprijzen voor slechts € 49,-!

Wilt u meer weten over de prijstransparantie van Openprovider? Lees onze blogpost en leer 
hoe wij onze kostprijzen berekenen!

https://support.plesk.com/hc/en-us/articles/213411749-Upgrade-Guide-to-Plesk-Obsidian
https://www.openprovider.com/en/openproviders-price-transparency/


Op 12 september organiseerden we onze eerste kennissessie in de Rotterdamse Mark-

thal in de vorm van een Lunch & Learn. Het onderwerp van deze sessie was e-mailbev-

eiliging. Dit onderwerp stond bovenaan in de ranking, na de snelle peiling die we in 

onze nieuwsbrief van juli hadden verzonden. 

Marco Davids, ingenieur bij het SIDN Lab, presenteerde over de voordelen van en de 

behoefte aan e-mailbeveiliging. Voor de pauze schetste hij het algemene beeld  en na 

de pauze dook Marco in de technische implementatie van een aantal standaarden in 

e-mailbeveiliging: SPF, DKIM, DMARC en StartTLS. De levendige interactie tussen Marco 

en onze klanten leidde tot diepgaande discussies. Ook wij  hebben iets geleerd: op 

basis van de informatie in de Lunch & Learn hebben we onze kennisbank uitgebreid, 

zoals je kunt zien in onze artikelen over SPF, DKIM en DMARC.

De afsluitende lunch bracht niet alleen soep en broodjes, maar ook veel mogelijkheden 

om te netwerken. Marco was zeer betrokken in deze gesprekken door zijn aanvullende 

technische tips en tricks te geven. Onze supportdesk ontving de volgende dag al de 

eerste vragen over de implementatie van de nieuwe standaarden. 

AANKOMENDE PRIJSWIJZIGINGEN

• 1 september: .tirol

• 25 september: .sa.com, .za.com

• 1 oktober: Donuts

• 22 oktober: .whoswho

• 1 november: .biz

• 1 januari 2020: .A�lias 

.ie registration 
simplified

https://www.openprovider.com/en/price-changes-club-best-autos-and-tirol/?utm_campaign=Newsletter%20July%202019&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--OqOsq3W0jY00nXE6ZM4ZFEIVClChCSRXRsj1I-N-reMXBksa6n3NpRYY8jcxno80cHdsm
https://www.openprovider.com/wp-content/uploads/2019/08/Openprovider-News-Flash-August-2019-EN-1.pdf
https://www.openprovider.com/en/price-changes-announced-for-donuts-best-biz-eus-la/?utm_campaign=Newsletter%20July%202019&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--OqOsq3W0jY00nXE6ZM4ZFEIVClChCSRXRsj1I-N-reMXBksa6n3NpRYY8jcxno80cHdsm
http://openprovider-4252334.hs-sites.com/get-more-for-less-ssl-certificates-simplified?utm_campaign=Newsletter%20July%202019&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--OqOsq3W0jY00nXE6ZM4ZFEIVClChCSRXRsj1I-N-reMXBksa6n3NpRYY8jcxno80cHdsm
https://www.openprovider.com/en/price-changes-announced-for-donuts-best-biz-eus-la/?utm_campaign=Newsletter%20July%202019&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--OqOsq3W0jY00nXE6ZM4ZFEIVClChCSRXRsj1I-N-reMXBksa6n3NpRYY8jcxno80cHdsm
https://www.openprovider.com/wp-content/uploads/2019/08/Openprovider-News-Flash-August-2019-EN-1.pdf


Updates voor de nieuwe gTLD's

In oktober en november brengt .eu-registry EURid een aantal belangrijke wijzigingen 

uit in hun beleid: de toelatingscriteria zijn versoepeld, de Brexit-gerelateerde 

wijzigingen kunnen doorgaan en de Griekse .ευ wordt gelanceerd.

Wijzigingen in de toelatingscriteria

Vanaf 19 oktober 2019 kunnen alle burgers van de Europese Unie, ongeacht hun 

woonplaats, hun .eu-, .ею- of .ευ-domein registreren. Momenteel is de woonplaats 

leidend. Een Duits staatsburger die in de Verenigde Staten woonde, kon bijvoorbeeld 

geen .eu-domein registreren.

Volgens de nieuwe regels kan deze Duitse burger een adres in de Verenigde Staten 

opgeven, maar Duitsland als zijn land van verblijf opgeven. In Openprovider vindt je  

deze optie in de aanvullende parameters tijdens het maken of bijwerken van een 

contactpersonen (beschikbaar vanaf 19 oktober). API-gebruikers kunnen de 

parameter countryOfCitizenship gebruiken.

Let op: deze wijziging is alleen van toepassing op natuurlijke personen. Bovendien 

komen burgers van Noorwegen, Liechtenstein en IJsland die in het buitenland wonen 

niet in aanmerking hiervoor, ook al hebben zij een uitzonderlijke positie wanneer zij 

in hun eigen land verblijven.

      • .madrid verlengde zijn Sunrise- en Landrush-periodes tot 10 decem-
ber 2019 (dit was eerst: 3 oktober 2019). De algemene beschikbaarheid 
begint op 17 december 2019 in plaats van 10 oktober 2019. De periode 
voor Trademark-claims loopt tot 17 maart 2020 (in plaats van tot 9 janu-
ari 2020).

Sunrises:
      • 15 oktober: .new
      • 17 oktober: .bond

Early toelating programma's:
      • 19 november: .bond

Algemene Beschikbaarheid:
      • 26 november: .bond
      • 17 december: .madrid



Aankomende industrie-evenementen

In oktober en november brengt .eu-registry EURid een aantal belangrijke wijzigingen 

uit in hun beleid: de toelatingscriteria zijn versoepeld, de Brexit-gerelateerde 

wijzigingen kunnen doorgaan en de Griekse .ευ wordt gelanceerd.

Wijzigingen in de toelatingscriteria

Vanaf 19 oktober 2019 kunnen alle burgers van de Europese Unie, ongeacht hun 

woonplaats, hun .eu-, .ею- of .ευ-domein registreren. Momenteel is de woonplaats 

leidend. Een Duits staatsburger die in de Verenigde Staten woonde, kon bijvoorbeeld 

geen .eu-domein registreren.

Volgens de nieuwe regels kan deze Duitse burger een adres in de Verenigde Staten 

opgeven, maar Duitsland als zijn land van verblijf opgeven. In Openprovider vindt je  

deze optie in de aanvullende parameters tijdens het maken of bijwerken van een 

contactpersonen (beschikbaar vanaf 19 oktober). API-gebruikers kunnen de 

parameter countryOfCitizenship gebruiken.

Let op: deze wijziging is alleen van toepassing op natuurlijke personen. Bovendien 

komen burgers van Noorwegen, Liechtenstein en IJsland die in het buitenland wonen 

niet in aanmerking hiervoor, ook al hebben zij een uitzonderlijke positie wanneer zij 

in hun eigen land verblijven.

Brexit update
Hoewel de soepele criteria om in aanmerking te komen een kans bieden voor de 
burgers van de Europese Unie die in het Verenigd Koninkrijk wonen, worden de klant-
en in het Verenigd-Koninkrijk en Gibraltar nog steeds getro�en door de Brexit.

De update in deze sectie is alleen van toepassing als de Brexit plaatsvindt op 31 okto-
ber 2019; het wordt gewijzigd in geval van een vertraging of een deal inclusief de 
.eu-domeinen. Voor de laatste informatie raadpleeg de speciale Brexit-pagina op 
de website van EURid.

Het nieuwe schema is vergelijkbaar met het eerder gepubliceerde schema, maar de 
datums zijn anders:
     • Op 29 oktober 2019 stuurt EURid meldingen naar de betre�ende registranten.
     • Vanaf 1 november 2019 accepteert EURid niet langer registranten met GB- of 
GI-landcode, tenzij de registrant een burger van de Europese Unie is. EURid zal op 
deze datum een   tweede e-mail sturen.
     • Tot 31 december 2019 kunnen Britse en GI-registranten die in aanmerking komen 
(bijvoorbeeld een EU-burger zijn of een verblijf in een ander land hebben) hun 
gegevens bijwerken.
     • Op 1 januari 2020 zal EURid alle domeinnamen die niet in aanmerking komen 
intrekken (opschorten). De domeinen werken niet meer. Alleen via een handmatig 
proces zijn updates voor toelating mogelijk.
     • Op 1 november 2020 worden alle betrokken domeinnamen ingetrokken en 
komen ze weer beschikbaar voor registratie. 

We zullen in november contact opnemen met onze resellers die getro�en .eu-domei-
nen beheren, voor extra informatie over hun domeinen.

      • Registrars Meeting Spanish registers .cat, .barcelona, .gal, 

.eus en .madrid op 18 oktober 2019 tot 18 oktober 2019

      • DK Hostmaster Registrar Meeting op 29 oktober 2019 tot 

29 oktober 2019, in Crowne Plaza Copenhagen Towers

      • ICANN66 op 29 oktober 2019 tot 29 oktober 2019, in 

Crowne Plaza Copenhagen Towers

      • Nordic Domain Days op 25 november 2019 11: 30: pm tot 

26 nov 2019 12: 30: am, in Waterfront Congress Center

      • SIDN Connect op 28 november 2019 tot 28 november 

2019, in Zeist

      • Domain Pulse op 28 november 2019 tot 28 november 

2019, in Zeist




