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 Nieuw  Verlenging 

Registratie van persoonlijke gegevens: 

1. Aanvrager (aankruisen wat van toepassing is)  

 Natuurlijke persoon Vul tabel 2a verder in 

 Rechtspersoon Vul tabel 2b verder in 

 Publiekrechtelijk lichaam Vul tabel 2c verder in 

 

2a. Natuurlijke persoon 

Naam:                                                                                        Man/ Vrouw 

 Voornaam  

Identificatie   Id-kaart /   Rijbewijs /   Paspoort  #: 

Adres  

Woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

 

 

2b. Gegevens Rechtspersoon  

Rechtsvorm van de organisatie 

 Naamloze Vennootschap 

 Stichting 

 Vennootschap Onder Firma 

 Coöperatieve Vereninging 

 Maatschap  

 Vereniging met volledige rechtspersoonlijkheidOf 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Zegel 

Van Kan eruit. Niet 

van toepassing 
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2c. Gegevens Publiekrechtelijk lichaam 

Naam van de instantie:  

Adres  

Contact Persoon 

Functie  

Naam                                               

Voornaam  

Geboorte datum  

Geboorte plaats  

Identificatie  Id kaart/  Rijbewijs/  Paspoort #: 

Adres  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

 

Technische informatie betreffende de aanvraag: 

3. Beschrijf de internetdiensten die u wenst aan te bieden: 

 

 

 

 

 

4. Aan wie bent u van plan deze diensten aan te bieden? 

 Iedere gebruiker  

 Specifieke groepen, namelijk: 

 

5. Op welke manier zal de eindgebruiker gebruik maken van deze diensten? 

 Abonnement zonder extra gebruikskosten 

 Alleen gebruikskosten 

 Anders, namelijk: 

Geef een indicatie van de te hanteren tarieven van bovenvermelde diensten. 

 

 

 

6. Met welke infrastructuur of technische systemen gaat u deze diensten aanbieden? 

 

 

 

7. Welke infrastructuur of technische systemen van andere partijen zijn nodig voor het  

      aanbieden en ondersteunen van deze diensten? 
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8. Bent u voornemens om ten behoeve van deze diensten een interconnectie-   

    overeenkomst en/of een overeenkomst inzake toegang te sluiten? Zo ja met wie? 

 

 

 

 

 

9. Wat zijn de voorgenomen openingstijden: 

 

 

 

 

 

De in te sluiten bescheiden met betrekking tot het behandelen van uw verzoek:  

 Een volledig ingevuld aanvraagformulier van de TAS. 

 Uittreksel uit het bevolkingsregister (CBB uittreksel). 

 Nationaliteitsverklaring; bij vreemdelingen: kopie verblijfsvergunning (of 

toelatingsbeschikking). 

 Bewijs van goed gedrag (bij natuurlijke personen). 

 KKF uittreksel (bij ondernemingen). 

 Kopie Statuten (bij rechtspersonen). 

 Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 100,- (Eénhonderd 00/100 US 

Dollars) onder vermelding van behandeling verzoek Nieuw/ Verlenging aanvraag 

Cybercafe  

 Stortingsbewijs voor de jaarlijkse vergoeding ad US $ 250,- (Tweehonderd en vijftig 00/100 

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

jaarlijkse vergoeding Cybercafe. 

  

Te storten op rekeningnummer (HAKRINBANK): US $ 268074445 / SRD 267894414  

ten name van Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) 

 

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 van de TAS, naam en 

paraaf van de geautoriseerde 

functionaris van de TAS: 
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