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 Nieuw  Verlenging  Gastlicentie 

Registratie van persoonlijke gegevens:  

 

1. Natuurlijk Persoon 

Naam:                                                                                    Man/ Vrouw 

Voornaam  

Identificatie   Id-kaart /   Rijbewijs /   Paspoort  #: 

Adres  

Woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Contact in Suriname  

 

 
Technische informatie betreffende de aanvraag: 

2. Voorgenomen operatie:  

Van: Tot: 

 

3. Heeft u al eens gebruik gemaakt van een gastlicentie van Suriname ? 

 Ja, welke roepnaam was u toegewezen ? ................................... 

 Nee 

 

4. Locatie(s) vanwaar u zal opereren met uw gastlicentie of als radiozendamateur ? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

 4. Frequentieband(en): 

5. Beschrijving van Xmtr: 

 

6. Fixed portable Mobile: 

 

7. Location if fixed: 

 

8. Xmtr.Power input: 

 

 

 

 

 

Zegel 

Van 

 

NAfis 5,00  
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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 

 Uittreksel uit het Bevolkingsregister (CBB uittreksel) 

 KKF uittreksel (bij ondernemingen) 

 Technische informatie van de apparatuur 

 Voorkeur te gebruiken Roepnaam 

 Kopie van originele radioamateur certificaat land van herkomst 

 Bij een nieuw aanvraag een Stortingsbewijs ad US $ 50,= (Vijftig 00/100 US Dollars) 

(voor aanvraag radiozendamateur/gastlicentie US $ 25,- en toekenning 

radiozendamateur/gastlicentie US $ 25,-- ) of de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant 

onder vermelding van vergoeding gastlicentie of vergoeding radiozendamateur.  

 Bij een verlenging een stortingsbewijs ad US $ 25,= (Vijf en twintig 00/100 US Dollars) of 

de tegenwaarde daarvan in Surinaams Courant onder vermelding van verlenging gastlicentie 

of vergoeding radiozendamateur. 

 Vreemdelingen dienen ook een kopie van een geldig verblijfsdocument in te sluiten. 

 

Te storten op rekeningnummer v/d TAS bij de HAKRINBANK: 

US $ 26.80.74.445 / SRD 26.78.94.414 

 

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 de geautoriseerde 

functionaris van de TAS: 
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