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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
T.A||||G van 14 1u|1 l9B|, h|nao||e |nhtàç|f t?t het *Valeren van de door de SE'âR geaccept|| YàF/el| ten hohn|ve VâN het
financle| van de leverlng en ||latie van een ln*o|mtï||e
telefoon||e.
|itgegev|, 29 |uni 1988
De ||nàater van Justitiew
E.J. Vos
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Pag|a 2 âo||lçMgeà| van Aruba 1988: |.74
IN NAâM DER KQNINGI|I
DE œW| VM â1q1|,
In over|eging genpmen hohh-n|ol
- At de rechè.sp|= Nservir.io ât M|-micaHon de AnAlu| van
de in Hàlversume Nerlande gevestt|e leverangle van e| Hternatïonale telef=-trm vaa het *-*1 5 FmR>PI| Ja ffrma
Mà.T.& T. en Pàtltps Telo-|nlcat| Bo|rââven B.V.* een levarancier||aiet kan varkrïlgan voor de flnxne|o|t| van 85% vaa de
contraçta| a| Nf. 4.|.0|e-e tegen een reate van 3 7/8% per
halfjaar over het ulta+mxnao haRrng af te 10|s*n in 10 geltlkp
opeenvolg| half|a|llj|e +o-m|lnen zulks w|;e nna-o voo|wnnode dat de rHdtR|mmn RnAh| de hàetwor |r de |servïcio dï
Tgàe-n|mf|ci| de A|lhnl geacoepte| wïagels avaleert;
- dat de Raad van ye|tuur van de |sarvàcl| de Tel|4ns|çï| de
Am|hn'l zicà tot de regerïng van A|xh- heeft gewen| a|t het verzoek de beelde Hssels te avaleren;
- dat de bu|f|mmheM over een Htmatï|le teleo||eue ja
cœz|lnatïe |t een Hteaatlxee telovenn|e en e| satelàietFmmaextïon van essentl| beàan? is in lzet vmcfeea|g|sproces van het telen-|nlxtlevo|xr van en naar âpnvh-;
- |t deze noueoonllu Jnv|tarin- in de %1 |caue-secœ
ezwor Nant staene |t An|hx de besnh|Hlng kHJ| of yeer 110denw en AavanceeMe telo' '' ' ''An||tle|ill|itu we.llre e| beàpngrilke bildrage zullen leveren aan de verbeter| van de Arubaalse eco|ig|e infrastru|u|, hetgeen ultet|lïlk vaa essentieel %1- is om de nnamaewzum in en tot vevhvasaln van de
Jo; f 7
eoonomïsea |ls van Anvha te ver-|ljk|.
Gelet op:
|11œ1 V.14 van de s|tsregel|g vœl R=I|h-;
Heeft, de pmx'g van Mvl.es gelttxlzxl met gzxxon overàeg 4|1- statene vastg|teld onderataan| lxaaeuaro||swcr
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Paglna 3 Afkondig|gsbl| van A|IHA 1988 n0.74
Artlkel l
De rec|tspers|n A|>h| wordt gommmhtigd voor aval te tekenen |e
door de rechtspers|n Mserviclo dl Tel-|nlc|à| al Arubal' geacceptee|e wlssels voortvàoel|| uit hoofde van een dœor de in
HilverFum, Nederlande gevestigde fsrmn 1lA.T.& T. en Philsps Teàq
cn-|nicatàe Bedrllven B.V.'' verstrekt lever|cier||et gro@t
Nf . 4.Q80.000e- IVI|FLYEFJ|I|I| Ql7u)E| NFDIPTAVM I2ï)UMNTI .
Artlkel 2
De voomnmwuo mnMm'ler het tekenen voor aval geaduiedt, wor
|an op de voordraeht van de mïnister van F|nnnnàën bàl l|ao|eluit
vastge|t|d.
ARDAI 3
Deze l|veronleg tre|t in vking met Dzgang van de œ
na dïe van haar ||on|lg|g.
Gegeven te (hrœdeat|w 14 Jlmà 1988
F.B. Trtelp
| m||t| v| F|œ|t|e
A.W. |ge|re|t
Iï Olster vap Vezvoer en
c-lnicaue
e
A. Bl>'M|r1oz
De minïster van Juatitïee
EmJ. Vos
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