
Aanvraagformulier Aeronautical Grondstation 
 

TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT SURINAME  
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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 

 Eenmanszaak  

 Stichting 

 Vennootschap Onder Firma 

 Coöperatieve Vereniging 

 Natuurlijke persoon 

 Maatschap  

 Vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid 

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

 

KKF registratie  #  

Naam van de onderneming/ organisatie  

Adres van de onderneming/ organisatie  

Contact Persoon 

Functie  

Naam                                                                 

Voornaam  

Geboorte datum  

Geboorte plaats  

Identificatie  ID kaart/  Rijbewijs/  Paspoort #: 

Adres  

Telefoonnummer  

E-mail adres  
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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  

 

Aard van het bedrijf en de werkzaamheden 

 

 

 

 

 

 

3. Gegevens Grondstation 

Plaats en opstelling van het 

grondstation 

Adres: 

 

 

Coördinaten van opstelpunten van 

het grondstation 

 

 

 

Noodzakelijke Operationele Dekking Flight level:  

bereik zender  

Gegevens Frequentiegebruik  

 

 

Welke frequentiebanden zal worden aangewend voor communicatie met de 

luchtvaartuig(en) 

 

 HF-band 

 VHF band 

 UHF band 

 Anders…………….. 

 

Welke type Communicatie zal er worden uitgevoerd met de luchtvaartuig(en) 

 

 Spraak 

 Data 
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Gegevens Frequentiegebruik 

Frequentie Bandbreedte Vermogen 

   

   

   

   

Voldoet de VHF apparatuur aan de Norm 8.33 KHz separatie? 

 JA 

 NEE 

  

 

Antenne Gegevens 

Fabrikant  

Model  

Beschrijving  

Antenne Gain 
Deg Deg. 

geografische locatie  
Latitude Longtitude 

Polarisatie 
  

Hoogte boven de 

grond meters meters 

Azimuth 

 
Deg. 

True 

Deg. 

True 

Elevatie-hoek  deg. Above 

horizontal 

deg. Above 

horizontal 
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Samenstelling  apparaten grondstation Aantal  

 Vast opgesteld radio-zendapparaat  

 Mobiel radiozendapparaat  

 Mobilofoon  

 Mobilofoon (max. 1 watt)  

 Portofoon  

 Data terminal  

 Oproep-/ alarmontvanger  

Werkingsgebied 

 Landelijk 

 Bedrijfsterrein 

 Straal van ...................km rond het (vast opgestelde) radiozendapparaat 

 Overig nl 

 

 

 

 

 

 Opmerking:  

Indien de communicatieapparatuur zal worden aangewend voor andere 

doeleinden dan communicatie met luchtvaartuig(en), dient u een vergunning 

voor landmobiele communicatie aan te vragen. 

 

 
De in te sluiten bescheiden met betrekking tot het in aanmerking komen voor een vergunning 

zijn:  

 Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor aeronautical grondstation van de TAS 

 Aanvraagformulier frequentie 

 Kopie geldig ID kaart of rijbewijs/paspoort 

 Nationaliteitsverklaring; bij vreemdelingen: kopie verblijfsvergunning (of 

toelatingsbeschikking) 

 Uittreksel uit het Bevolkingsregister (CBB-uittreksel) 

 KKF-uittreksel  (bij ondernemingen) 

 Kopie Statuten (bij rechtspersonen) 

 Technische informatie van de te gebruiken apparatuur 
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Afhankelijk van de type dienst de navolgende storting(en) verrichten: 

                   Publiek dienstenaanbod 

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

(Tweehonderdvijftig 00/100 US Dollars) of de tegenwaarde daarvan in 

Surinaams Courant tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van 

Suriname onder vermelding van behandeling verzoek licentie Aeronautical 

grondstation. 

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 voor Aeronautical grondstation. 

 

Zakelijke diensten en eigen gebruik 

a. Stortingsbewijs voor de behandeling van uw verzoek ad US $ 100,- 

(Eénhonderd 00/100 US Dollars) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams 

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

vermelding van behandeling verzoek licentie Aeronautical grondstation voor 

zakelijke diensten en eigen gebruik. 

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 voor Aeronautical grondstation. 

 

 

Te storten op bankrekeningnummer bij de Hakrinbank: 

SRD 26.789.44.14/ USD 26.807.44.45/ EURO 26.807.45.26 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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