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9 "3 Opgaafnummer
t3

No.

§ Dossiernummer 4-j

I i

Taloanummer

Akteletter . ...

Behoort bij de opgaaf van

gevestigd te

(Handelsnaam)

dd 19

TOELICHTING

1. De perate kolorameD worden gebezigd voor opgaven omtrent bcstuurdcrs (als Directeur, adjunct-

of onderdirecteur, enz.) De volgende kolommen worden gebezigd voor opgaven omtrent commissarissen

en dergelijken. In kolom c wordt mede nauwkeurig vermeld, in welke fuactie de betreffende persoon

optreedt.

2. Betreft de opgaaf ene gebuwde vrouw of weduwe, dan worden mede opgegeven de naam en de
voornamen van de echtgenoot of van de overleden echtgenoot.

3. Ligt de geboorteplaats buiten Suriname, dan wordt mede opgegeven de naam van het land waar

die plaata ligt.

4. Onder vestiging wordt verstaan, vestiging in den zin van G. B. 1916 No. 19, of de algemene ver-

ordening, die deze later eventueel vervangt.

5. Plaata voor foto's door de secretaris aan te wijzen.

a. Naam van de Beatuurder of Com

missaris

(Zie toelichting 2.)

b. Voornamen (voluit)

c. Welke functie bekleedt bij bij de on-

derneming

d. Woonplaats, atraat, huianummer en

district

e. Geboorteplaata
(Zic toelichting 3.)

/. Dagtekening der geboorte . . . .

g. Nationaliteit

h. Vestiging . .

(Zin toclicliLing 4.)

i. HandtekeniDg

(Zie toelichting 1).

(1)

j. Paraaf

die door tie Bestuurder

of Commissaris ocdcr de

stukken, da zaak betref-

fende, geateld wordt, of

de reden van verliinde-

ring.

(2)

a. Naam van de Bestuurder of Com

missaris
(Zie toelicliting 2.)

b. Voornamen (voluit)

c. Welke functie bekleedt hij by de on-

derneming

d. Woonplaats, straat, huisnummer en

district .....

e. Geboorteplaats
(Zie toelichting 3.)

/. Dagtekeniag der geboorte ....

g. Nationaliteit

h. Vestiging . .

(Zie toelichting 4.)

t. Handtekening

Paraaf

die door de Bestuurder

of Commissaris onder de

ntukken, de zaak betref

fende, gesteld wordt, of

de reden van verhinde-

ring.

(3)

Model I. (Afzonderlijke opgaaf betreffende Bcstuurders en Commissarissen van ene Naamlooze Ven-

nootschap, ene Cooperatieve Vereniging, ene Vereniging als zedelijk lichaam erkend inge-

volge art, 1666 van het Burgerlijk Wetboek voor Suriname, ene Wederkeerige Verzekeriogs-

of Waarborgmaatschappij of ene Stichtingj.



a. Naam van de BeBtuurder of Com-

missaria

(Zie toelichting 2.)

b. Voornamen (voluit)

c. Welke functie bekleedt hij bij de on-

derneming

d. WoonplaatP, straat, huisnummer en

district

c. Geboorteplaats

(Zie toelichtlng 3.)

/. DagtekeniDg der geboorte ....

g. Nationaliteit

h. Vestiging

(Zie toelichting" 4.J

i. Handtekening

Paraaf

die door de Eeatuurder

of Commisaaris onder de

stukken, de zaak betref-

fonde, gcatcld wordt, of

de redeu van verhinde-

ring.

(5) (6)

a. Naam van de Beatuurder of Com-

missaria

(Zie toelichting 2.)

b. Voornamen (voluit)

c. Welke functie bekleedt hij bij de on-

derneraing

d. Woonplaata, straat, huisnummer en

district

e. Geboorteplaats

(Zie toelichting 3.)

/. Dagtekening der geboorte . . . .

g. Nationaliteit

h. Vestiging

(Zie toelichling -1.)

i. Hacdtekening

Paraaf

die door de Bcstuurder

of Commiaearla onder de

Btukken, de zaak liL'Lref-

fende, gesteld wordt. of

de reden van verhmde-

ring.

(10)

a.

b.

c.

d,

e.

Nnam van de Bestuurder of Com-

miasaris

(Zie toelichting 2.)

Voornamen (voluit)

Welke fuuetie bekleedt hij bij de on-

dernemujg

Woonplaats, straat, huisnummer en

district

Geboortepiarits ....

(Zie toelichting 3.)

/. Dagtekening der geboorte

g. Nationaliteit

h. Vestigiog

(Zie toeliehting 4.)

i. Handtekenu.g

Paraaf

die door do Restuurder

of Cominiaaaris onder do

atukken, dc zaak Uetref-

fende, geateld wordt, of

de reden van verhinde-

ring.

(15) (16)



(7)

(12)

(17)

(8)

(13)

(18)

0)

(14)

(19)



a. Naam van de Beatuurder of Com-

missaris
(Zie toelichting 2.)

b. Voornamen (voluit)

c. Welke functie bekleedt hij bij de on-

derneming

d. Woonplaats, straat, huianummer en

district

c. Geboorteplaats
(ZIc toelichting 3.)

/. Dagtekening der geboorte ....

g. Nationaliteit

h. Vestiging . .
(Zie toelichting 4.)

i, Handtekening

Paraaf

die door de Beatuurder

of Commissaris onder de

stukken, do zaak betref-

fende, gesteld wordt, of

de redou van verhinde-

ring.

(20) (21)

a. Naara van de Bestuurder of Com

missaris
(Zie toelichting 2.)

b. Voornamen (voluit)

c. Welke functie bekleedt hij bij de on-

derneming

d. WooDplaats, straat, huisnummer en

district

e.

/.

g.

h.

Geboorteplaats

(Zie toelichting 3.)

Dagtekening der geboorte

Nationaliteit

Vestiging
(Zie toelichtiug 4.)

Handtekening

j. Paraaf

die door de Bestuurder

of Commissaris onder de

stukken, de zaak betref-

fende, geateld wordt, of

de reden van verhinde-

ring.

(22} (23)

a. Naam van de Bestuurder of Com

missaris
{Zie toelichting 2.)

b. Voornamen (voluit)

c. Welke fuoctie bekleedt hij bij de on-

dernemiog

d. Woonplaata, straat, huisnummer eu

district

c. Geboorteplaats
(Zie toelicnting 3.)

/. Dagtekening der geboorte ....

g, Nationaliteit

h. Vestiging . .
(Zie toeliehting 4.)

i. Handtekening

l*araaf

die door de Beatuurder
of Commiaaaris onder de

atukken, de zaak betref-

fende, gesteld wordt, of

de reden van verliinde-

r'wg.

(24) (25)

Aldus naar waarheid opgemaakt.
Dc Aangever,

(Persooniykc handtekening.)

(In te vullen door het Handelsregister).

De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf

de. .19

De Secretaris,


