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TaUirmummer.

Akteletter . .

TOELICHTING.

Deopgaaf moet in de Ncderlandse taal duidelijk en zo mogelyk met de schrijfmachine geschreven zijn.

In een opgaaf mogen geen afkortingen of raderlngen voorkomen. Verand- ring<?n in een ter inschrijving

aangeboden opgaaf moeten door de aangever worden gewaarmerkt.

De ledige ruimte in de niet-ingevulde kolommen moet door d* aangever wordei doorgehaald.

Oncluidelijke opgaven kunnen door de Secretaris worden geweigerd. Poto's (paspoortmodel) te

plakken op deze toelichting. Bij mefrdere foto'a moet de naam erbij vermeld worden.

3. Belt-eft de opgaaf een gehuwde vrouw of weduwe, dan worden mede opgegevea tl \ naam en do

voornamen van de echtjenoot of van de overledan echtgenoot.

2. Ligt de getaoorteplaats of de vvoonplaats buiten Suriname, dan wordt mede opgegcen de naam

van het land waar die plaats ligt.

3. Ond-r vestigiog wordt verstaan, veatiging in d; zin van G. B. 19UJ No. 19 of de algemene

veroi-dening die deze later eventueel vervangt.

~\u. Handelsnaam waaronder de zauk ge-

dreven wordt

/). Toort van bedrijf dat wordt uitgeoefend

c. Plaats . .

Straat

HuisDummer .

waar het filiaal of liet

bytcantoor, waaromtreul

de opgaaf strekt, yeves

tigd is.

District . . .

(/.Tijdstip van vestigiog

?a. Familienaam van de Peheerder van

het filiaal of bijkantoor

(Zie tnelichting l.J

h, Voornamen (voluit)

r. Woonplaats, straat, huisnummer en
district

(Zie toelichting 2 )

{/. Geboort plaata

(Zie toelichting 2.)

t\ Datum en jaar van gcboorte , , ,

/. Nationallteit

l>, Vest'ging
(Zle toalichtlttg 8.)

//. Handtekenirg-

i t*araaf i .

die door tie bshflfirder
onder tie stukken, de

z.iak taetteffViuie. ro-

steld Wordt df de reden

van Verhindering1.

fli Land » i » i

b, Plaats) , i .

f, Straat * . .

w&at tie haofihetel van

do staak gevestigd ifi.

Model . (Opgaaf betrefft^nde een Ftllddl of Bijkdntoor enet
voor zovSr de dt&h&trattends w'etgcvitg afwijkt v

sfiaakj Welke is gevestigd biliteil SttrtntMISj
g van de Surinaamse wetgeving.)

Betreft de opgaaf een filiaal Df bijkantoor van eth zaak buiten Miriname^ waurvan de deS-
bgtr(rffCDde WfttgflVlng niet afWijkt van de Pur inaam88 dan moet worden overgelegd een

ftfschrift van de opg&ve Van het Huafdkantoor nan hot Haodelsregister binnen htt gabled
W iiooftf<etti van die zaak geVeetlgd is<

(ft6 iooa o*., tx t*



1. Verder opgaaf overeenkomstig de wetgeving van het Land, waarde hoofdzetel der zaak is gevestigd.





5fl. Naam van de aangever

b. Adres „ „ „ „....

C. In welke hoedaaigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd ?

Aldus naar waarheid opgemaakt.

, de 10

De aangever,

(Personnlijke handtekenlng-)

(Iii le vullen door het Haudelsreg'iflier.)

De Fecretaria geeft last tot inschrjjving der opgaaf.

de. 19

De Secretctris,


