


De Surinaamse Dollar 
Hoe de biljetten te herkennen en  

hun echtheid vast te stellen

Veiligheidselementen die op alle bank-
biljetten gebruikt worden
1. 2-kleuren in elkaar grijpende  
  Guilloche-patronen
2. 3-kleuren tastbare diepdruk
3. goud-iriserende strook
4.  latente afbeelding “SR$” wordt  
 zichtbaar als het biljet schuin  
 wordt gehouden
5. watermerk met tekst “CBvS”
6. doorzichtvenster (perfecte  
 aansluiting voor- en  
 achterzijde)
7.  reliëfdruk t.b.v. visueel ge  
 handicapten
8.  zichtbare vezels
9.  holografische strook
10.  van kleur veranderende veilig- 
 heidsdraad met “SRD”-tekst
11.  verstevigde randen en hoeken  
 voor meer duurzaamheid

Veiligheidselementen op hoge coupures
12. metallieke drukplaatinkt
13. optisch variabele inkt

3. iriserende gouden strook
Een optisch variabele strook met  de 
letters “CBvS”krijgt een iriserende 
gouden kleur wanneer het biljet  
gekanteld wordt.

4. latente afbeelding
 “SR$” wordt zichtbaar wanneer
het biljet schuin bij een lichtbron 
wordt gehouden

5. watermerk
Een veelkleurige afbeelding van het 
gebouw van de Centrale Bank is in 
het papier zichtbaar wanneer het 
biljet tegen het licht gehouden wordt.

6. doorzichtvenster 
Corresponderende patronen aan 
beide kanten van biljet sluiten pre-
cies op elkaar aan en vormen samen 
het logo van de Centrale Bank als het 
biljet tegen het licht gehouden wordt.



7. reliëfdruk t.b.v. visueel gehandicapten 
Een serie symbolen in relië verhoogt de 
tastbaarheid, zodat het makkelijker is 
voor visueel gehandicapten om het biljet 
te herkennen.

8. zichtbare vezels
Willekeurig gespreide rode en 
groene vezels zijn zichtbaar in het 
papier van iedere denominatie.

9. holografische strook
De holografische strook loopt in de 
lengte over het bankbiljet en verand-
ert van kleur wanneer hij bekeken 
wordt vanuit verschillende hoeken.

10.  van kleur veranderende veilig-
heidsdraad met “SRD”-tekst
De kleur van de gevensterde vei-
ligheidsdraad verandert wanneer  
hij bekeken wordt vanuit verschil-
lende hoeken.

11. verstevigde randen en hoeken voor 
meer duurzaamheid
De randen en hoeken van het bank-
biljet zijn op onzichtbare wijze 
verstevigd zodat de biljetten langer 
meegaan.

13. optisch variabele inkt
Hiervan verandert de kleur afhan-
kelijk van de hoek waaronder het 
biljet bekeken wordt.
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