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Informatiebrochure voor 

Premium Nummers 

1. Bestemming en format van de 

nummers 

De diensten die verzorgd worden met deze 

nummers worden geclassificeerd als 

“Premium” diensten, hetgeen aangeeft dat 

deze diensten niet op zichzelf staan maar een 

dragerdienst (carrier) nodig hebben. Aan deze 

dragerdienst wordt dan waarde toegevoegd; 

de dragerdienst wordt als het ware verrijkt 

waardoor een hoger tarief voor de totale 

dienst gevraagd kan worden. De dragerdienst 

is meestal een gereguleerde dienst, waaraan 

specifieke voorwaarden zijn verbonden. De 

Premium nummer reeksen die uitgegeven 

zullen worden hebben een internationaal 

karakter. Voor de aanvraag van deze nummers 

komen alleen de houders van een vaste of 

mobile concessie in aanmerking. Indien niet 

concessiehouders gebruik zouden willen 

maken van deze nummers dienen zij deze door 

tussenkomst van een concessiehouder aan te 

vragen. De dienstenaanbieders die gebruik 

zullen maken van deze nummers mogen deze 

zelf, of door tussenkomst van een derde 

internationaal aanbieden. De nummerhouder, 

in deze de concessiehouder, is echter 

aansprakelijk voor de toegewezen nummers.

  

2.     Gebruik nummerreeksen                                                                     
Het gebruik van de nummerseries hebben een 

internationaal karakter en zullen worden 

gebruikt bij diensten waarbij er kosten in 

rekening gebracht worden aan de beller. 

De nummers waaruit er gekozen kan worden 

hebben een lengte van 7 cijfers. Deze zijn in 

onderstaand schema weergegeven. 

Nummerreeks  Maximaal aantal 
beschikbare 
nummers 

601-XXXX 10.000 

602-XXXX 10.000 

603-XXXX 10.000 

604-XXXX 10.000 

605-XXXX 10.000 

606-XXXX 10.000 

607-XXXX 10.000 

608-XXXX 10.000 

609-XXXX 10.000 

 

 

3. Criteria aanvraag nummers  
1. In het bezit zijn van een vaste of een 

mobiele concessie. 

2. Indienen van een volledig ingevuld 

aanvraag formulier welke via de 

website van de TAS ( www.tas.sr) te 

verkrijgen is. 

3. Een bewijs van storting van de 

aanvraagkosten. 
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4. Aanvraag en uitgifteprocedure 
nummers 

De volgende procedure moet worden 

gevolgd bij de aanvraag van nummers: 

 

1. Via de website van de TAS ( 

www.tas.sr) kan een formulier ten 

behoeve van de aanvraag van deze 

nummers worden gedownload. Dit 

formulier dient volledig te worden 

ingevuld en geretourneerd aan de TAS. 

2. De kosten voor de behandeling van de 

aanvraag bedragen USD 205, - ( of in 

SRD tegen de geldende bankkoers). 

Betaling kan alleen via de bank 

geschieden op rekeningnummers DSB 

USD 79.96.330 of DSB SRD 79.96.276. 

Het stortingsbewijs moet tezamen met 

het aanvraagformulier worden 

ingediend. Zonder dit stortingsbewijs 

zal de aanvraag niet in behandeling 

worden genomen.  

3. Het aanvraagformulier en het 

stortingsbewijs kunnen persoonlijk 

worden afgegeven bij de 

Telecommunicatie Autoriteit Suriname 

(TAS) bij de afdeling “Legal” of deze 

kan vooruitlopend op het indienen van 

de originele documenten ,gescand en 

gemaild worden naar 

aanvragen@tas.sr,. 

4. Binnen 10 werkdagen na ontvangst 

van de documenten voornoemd, zal de 

aanvrager (schriftelijk) bericht worden 

of de aanvraag is goedgekeurd of 

afgewezen. 

5.  Indien onvolledige documenten 

worden ingezonden, zal er 

(telefonisch) contact worden 

opgenomen met de aanvrager, met 

het verzoek de aanvraag te 

completeren binnen 5 werkdagen. 

Onvolledige aanvragen zullen niet in 

aanmerking komen voor toewijzing. 

6. Na goedkeuring wordt de toekenning 

pas afgegeven na ontvangst van het 

stortingsbewijs voor de jaarbijdrage en 

de originele documenten ( indien deze 

niet eerder zijn ingediend).  

7. Toekenningen zullen geschieden op 

basis van het “first come, first serve” 

principe.  

5. Weigering en intrekking 

van nummers 
Aanvragen voor nummers kunnen worden 

geweigerd indien: 

- Het aanvraagformulier niet volledig is 

ingevuld en/of de bijbehorende kosten 

voor de behandeling van de aanvraag 

niet zijn voldaan. 

- De aanvrager openstaande rekeningen 

bij de TAS heeft. 

- Het naar redelijkheid te verwachten is, 

dat de aanvrager niet zal kunnen 

voldoen aan de voorschriften en de bij 

wet genoemde bepalingen die 

nummers regarderen. 

 

Toegewezen nummers worden ingetrok-

ken indien: 

- De nummerhouder dat vraagt;  
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- De nummerhouder zich niet houdt aan 

de vergunningsvoorwaarden;  

- De nummerhouder de jaarlijkse 

bijdrage voor gebruik van nummers 

niet voldoet; 

- Een wijziging van het nummerplan 

daartoe noodzaakt; 

- Het doelmatig gebruik van nummers 

dit vordert vanwege het algemeen 

maatschappelijk en economisch 

belang; 

- De gronden waarop de toekenning is 

gebaseerd zijn komen weg te vallen. 

 

6. Tarieven voor de premium 

nummers 

De tarieven zijn als volgt: 

   Aanvraagkosten ( per 10 nummers): 

 USD 205, - 

Jaarbijdrage:        

 USD 1500, - per 10 nummers 

 

7. Reservering van nummers 

 

Deze nummers kunnen voor de duur van 6 

maanden gereserveerd worden. Aan een 

reservering zijn er kosten verbonden. Een 

reservering kan slechts één keer verlengd 

worden.  

Indien men na de reservering de 

daadwerkelijke aanvraag zal doen, zullen 

de aanvraagkosten in rekening worden 

gebracht en bij een eventuele toekenning 

ook de jaarbijdrage conform de 

vastgestelde tarieven. 

 

De kosten voor het reserveren per half 

jaar bedragen: 

USD 500, - ( per 10 nummers) 

De kosten voor reservering zullen niet 

worden gerestitueerd of verrekend indien 

men afziet van een daadwerkelijke 

aanvraag of verlenging van de reservering. 

Procedure voor de reservering van 

nummers: 

1. Het aanvraagformulier “reservering 

Premium nummers” kan worden 

gedownload via www. tas.sr. Dit 

formulier moet volledig worden 

ingevuld. 

2. Het ingevulde formulier moet met een 

stortingsbewijs worden ingeleverd bij 

de TAS. Dit mag persoonlijk geschieden 

of het formulier en een kopie van het 

stortingsbewijs kunnen worden ge-

maild naar aanvragen@tas.sr. 

3. Binnen zeven (7) werkdagen ontvangt 

u een bewijs van reservering waarop te 

zien is welke nummers voor u zijn 

gereserveerd alsmede de ingangs-

datum van de reservering. 

 


