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Richtlijn indienen van verzoeken voor het certificeren van radio apparatuur 

(“Type Approval/Type Acceptance van apparatuur”) 

Geachte aanvragers, 
 

Met betrekking tot de certificering van radio elektromagnetische apparatuur, die zal worden 

gebruikt in het frequentiespectrum van Suriname willen wij u mededelen, dat voor het in 

behandeling nemen van uw verzoek om in aanmerking te komen van een “Type Approval/ Type 

Acceptance”, u de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) moet voorzien van alle 

relevante documenten van de radio elektromagnetische apparatuur waarvoor u voornemens bent 

de type approval aan te vragen (hierna te noemen: apparatuur). 

Deze zijn: 
 

 Volmacht (een volmacht van de fabrikant, die bevoegdheid geeft om namens de fabrikant 

type approval aan te vragen) 

 Handleiding(en) met de instructies (service manual) 

 Technische dossier (technische documentatie m.b.t. het ontwerp en het functioneren van 

het apparaat) 

 DoC in overeenstemming met ISO/IEC 17050-1: 2004 (Declaration of Conformity) 

 RF test rapport 

 EMC test rapport 

 RoHS (Report of Hazardous Substances) 

 Garantieperiode 

 Naam van de bevoegde organisatie, die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen 

van het apparaat 

 Een afschrift van het bedrag, welke is gestort op de rekening van de TAS 
 

De doorlooptijd is drie(3) weken, voor behandeling en afhandeling van de aanvraag. 
 

De kosten verbonden aan het certificaat bedragen USD 100 (Honderd Amerikaanse Dollars) 

per model, welke u vooraf dient te storten op de rekening van de TAS. 

Voor elk verzoek tot wijziging op het certificaat, die niet aan de TAS te wijten is, zal u USD 25 

(Vijfentwintig Amerikaanse Dollars ) administratieve kosten extra in rekening worden 

gebracht. 
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Mocht u nog vragen hebben, gelieve contact te maken met de Technische afdeling van 

de Telecommunicatie Autoriteit Suriname op het telefoonnummer (+597) 532523 # 237 

Noot: 
 

Bij het doen van overmakingen via de bank, dient u rekening met de bankkosten 

te houden. Dit bedrag maakt geen deel uit van het bedrag, dat op de rekening van 

de TAS gestort dient te worden. 

 

 
Bankinformatie 

 

De Telecommunicatie Autoriteit 

Suriname De Hakrinbank N.V. 

Rekeningnummer: 

20.822.03.95(USD) 

Rekeningnummer: 

20.670.11.16(SRD) 

Rekeningnummer: 

26.807.45.26(Euro) 

 

Voor buitenlandse overmakingen: 
 

Intermediary Bank: Account with Institution: 

 
ING BANK, Hakrinbank N.V. 

 
24 Avenue, MARNIXI BRUSSEL Dr. S. Redmondstraat 

11-13 Paramaribo, 

Suriname 

SWIFTcode: BBRUBEBB SWIFTcode: HAKRSRPA 
 
               ACC NR: 301010443345 

Beneficiary: 
Telecommunicatie Autoriteit Suriname 

Tweede Rijweg no. 47 hk Cayottestraat 

USD Account # 20.822.03.95 
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