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1999 no. 55
HKONDIG|GSBLO
VAN
ARUBA
IA|SB|LUT, houdende algemene mu|gelen, van 25 oktober 1999 tot wijziging
van het L=dsbeslùt voolwaden cellulair verkeer (AB 1994 no. 13).
Uitgegev|, 10 noveînbœ 1999
De minister van Justitie en Publieke Werken,
E.J. Vos
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IN Nm DER KOMNGIN!
DE œlivBl|l;R van Arubw
In ovtq'|eghg gentxntxï hebbende:
dat het in vtvbalzd met onteke|gen op de ltem|'omMe kleco||œ|nrkt
wenselijk is de tarieven en vchomx|db| van hd c'dldai:t klefoonvœkeœ opieuw te
wijzigen;
Gelet op:
artikel 9 van de Lœeverœde| Teleœm|o|ebe|jf AI'UI)a (AB 1992 no. GT 1);
Heeà de Qnnd van Advies gehoor; besloten:
Artikel I
Hd L|èbesluit voorwaaden cellulair verkeer (AB 1994 no. 13) wordt als volgt
gewijzigd:
A. artikel 11, eelste lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. eenmalig Afl. 75,- voor de realisatie van de nnnsluieg;
B. artikel 1 1, |erste li; onderdeel b, komt te luiden:
b. als v|te kosten, bedoeld in artikel 9, derdt Iid, onderdeel a, naar keuze van
de abonnee:
1|. Afl. 55 - per mnnn| of
>
2*. Afl. 70,- per mnnnd, wmarbij de eerste 30 tij|eeeden per mmqnd van
de mdlovœbl|g niet in re' kening worden gebracll: of
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30. Afl. 80s- per mnnnd, waarbj de eerste 60 tj|eenhed| per maand vml
de Oéoverbl|g niet in rekening wol'delz gebracht en hd bedrag,
genoemd in onderdeel c, ondœ 10, wordt geateld op Afl. 0,60, of
40. Afl. 100,- per mnnnd, wmqrbij de eerste 120 Wttseenhee per maand
van de reoverbl|g niet in rekening worxlml gebracht en het bedrag, genoemd in onderdeel c, onder 15, wordt gesteld op Afl. 0,55 of
Afl. 200,- per maand, waarbij de eelwt.e 360 Wtlqeenhe| per maand
van de |iovœbléng niet in rekening worden gebracht en ht't bedrag, genoemd in onderdeel c, onder 1*, wordt gemeld op Afl. 0s50;
C. mïikel 1 1, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. als variabele kosten, bedoeld in artikel 9, vierde lid, onderdeel a:
1*. Afl. 0,70 1)er tjisœnl|dd op wœktkvtn van 07.00 tot 19.00 utm
2*. Afl. 0,45 per tj|eenheid op alle overige m.0.
Artikel 11
Dit l|ibesluit treedt in wtrking met ingang van de eerste dag na plaatsing in het
ARoni|pbl| van Anzba en werkt tmug tot en met 1 augustus 1999.
Gegeven te Oranjesta| 25 oktolxt 1999
0. Koolmnn
De mirzisler van Velvoer en Comm|ca|e,
G.F. Croes
De miniœr van Jtlstitie en Publieke Werken,
E.J. Vos
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