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1. Aanvraag of wijziging 

 Nieuwe Aanvraag   Wijziging 

 Verlenging     Opzegging 

 

Marktsegment  

 Landmobiel  Sateliet  vaste verbindingen 

 Radio-omroep  Luchtvaart  radiozendamateurs 

 Televisie- omroep  Maritiem  Anders nl:.................................. 

1 Vul de voor u van toepassing zijnde vragen volledig in.  
2 Vul uw naam, relatie- en dossiernummer alsmede de betreffende wijziging op het formulier in en 

onderteken. Indien de gegevens van het marktsegment zijn gewijzigd: vul de gewijzigde gegevens op de 

Aanvraag/wijziging vergunning voor het Marktsegment in. 

3 Vul uw relatie- en dossiernummer in, uw naam of de naam van de organisatie /bedrijf, de 

contactpersoon en onderteken het formulier. 

 

2. Algemene gegevens van de aanvrager 

Organisatie/bedrijf 

Naam  

Adres  

Plaats  

Correspondentieadres  

Telefoon  

Faxnummer  

E-mail  

Contact Persoon 

Functie  

Naam                                                                                               Man/ Vrouw 

Voornamen  

Geboorteplaats:   Datum:       /        / 

Adres  

Plaats  

Type ID ID  #: 

Telefoonnummer  

Faxnummer  

Email adres  
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Gegevens Rechtspersoon  

Rechtsvorm van de organisatie 

 Naamloze Vennootschap 

 Stichting 

 Venootschap Onder Firma 

 Coöperatieve Vereniging 

 Maatschap  

 Vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid 

 Of andere nl....................................... 

 

KKF registratie  #  

Naam van de onderneming/ organisatie  

Adres van de onderneming/ organisatie  

Contactpersoon 

Functie  

Naam                                                                                            Man/  Vrouw 

Voornaam  

Geboorte datum  

Geboorte plaats  

Identificatie  Id kaart/  Rijbewijs/  Paspoort #:  

Adres  

Telefoonnummer  

E-mail adres  
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De in te sluiten bescheiden met betrekking tot het behandelen van uw verzoek:  

 Een volledig ingevuld aanvraagformulier van de TAS 

 Kopie geldig ID kaart of rijbewijs/paspoort 

 KKF uittreksel  

 Kopie Statuten  

 Gedetailleerde dienstbeschrijving 

 Technische informatie apparatuur 

         Afhankelijk van de type dienst de navolgende storting(en) verrichten: 

         Publiek diensten aanbod 

1. a. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 250 ,= 

(Tweehonderd en vijftig 00/100   Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde 

daarvan in Surinaams Courant tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van 

Suriname onder vermelding van behandeling verzoek aanvraag frequentie voor 

Radio-omroep station. 

b. Stortingsbewijs voor toekennings kosten van de vergunning ad  $ 50,= (Vijftig 

00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant 
tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder vermelding 

van toekenningskosten Radio-omroep vergunning. 

2. a. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 250 ,= 

(Tweehonderd en vijftig 00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan 

in Surinaams Courant tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van 

Suriname onder vermelding van behandeling verzoek aanvraag frequentie voor 

Televisie-omroep station. 

b. Stortingsbewijs voor toekennings kosten van de vergunning ad  $ 50,= (Vijftig 

00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant 
tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder vermelding 

van toekenningskosten Televisie-omroep vergunning. 

3. a. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 500 ,= (Vijfhonderd 

00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant 
tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder vermelding 

van behandeling verzoek aanvraag frequentie voor Fixed services. 

b. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 150 ,= (Eénhonderd 

vijftig 00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams 

Courant tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder 

vermelding van toekenningskosten frequentie voor Fixed services. 

4. a. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 500 ,- (Vijfhonderd 

00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant tegen 

de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder vermelding van 

behandeling verzoek aanvraag opzetten satelliet station (Mobile, Terrestrial 

Fix). 
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b. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 150 ,- (Eénhonderd 

vijftig 00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams 

Courant tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder 

vermelding van toekenningkosten voor satelliet station (Mobile, Terrestrial Fix). 

5. a. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 500 ,- (Vijfhonderd 

00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant tegen 

de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder vermelding van 

behandeling verzoek aanvraag frequentie voor landmobile. 
b. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 150 ,- (Eénhonderd 

vijftig 00/100 Amerikaanse Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams 

Courant tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname onder 

vermelding van toekenningskosten frequentie voor landmobile diensten. 

 

 

 Afhankelijk van de type dienst de navolgende storting verrichten: 

        Eigengebruik 

 

1. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 50 ,- (vijftig US 

Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant onder vermelding van 

behandeling verzoek aanvraag frequentie voor Radio-omroep station. 

2. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 50 ,- (vijftig US 

Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant onder vermelding van 

behandeling verzoek aanvraag frequentie voor Televisie-omroep station. 

3. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 50 ,- (Vijftig US 

Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant onder vermelding van 

behandeling verzoek aanvraag frequentie voor Fixed services. 

4. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 100 ,- (éénhonderd US 

Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant onder vermelding van 

behandeling verzoek aanvraag opzetten satelliet station (Mobile, Terrestrial fix). 

5. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 100 ,- (éénhonderd US 

Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant onder vermelding van 

behandeling 

 

Te storten op Bank rekeningnummer bij de Surinaamsche Bank 

SRD 799.6276/ USD 799.6330/ EURO 799.6373 ten name van Telecommunicatie  

Autoriteit Suriname (TAS) 
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Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en 

is zich ervan bewust, dat onvolledige- en/of onjuiste opgaven, alsmede verzwijging van alle voor de 

beoordeling van het te aanvaarden risico van belang zijnde omstandigheden, de vergunning nietig 

maakt 

Handtekening Plaats Datum 

   

 

 

    

Datum ontvangst: Stempel TAS, naam en paraaf van 

een bevoegde functionaris van de 

TAS: 
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