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De consumentenkring (CK), gevestigd in een unit van de Kerstenmall,
heeft heel binnenkort ook een kantoor op het Veerplein te Meerzorg,
om consumenten in Commewijne te bedienen. In het KKF radioprogramma, elke zondag om 11:30 uur op Radio 10, informeerde Clyde
Overman, 2e secretaris van de (CK) de luisteraars over consumenten
issue's die actueel zijn.
De consumentenkring is
opgericht in 2006 om de
consument bewust te
maken van zijn macht en
om zijn belangen te behartigen door o.m. voorlichting en adviezen. Ook
zet de CK zich in om
regelgeving in place te
krijgen waardoor de consument zich beschermd
mag weten. Regelgeving
die het belang van de consument duidelijk stelt,
waardoor zonder teveel
juridische rompslomp zaken al op de werkvloer
rechtgetrokken kunnen
worden.
Behalve het
onderzoeken van binnenkomende klachten zijn er
ook de eigen waarnemingen van de organisatie.
Haar communicatie met
de consument geschiedt
o.m. via het internet
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Consumentenkring ook in
Commewijne

Doelstelling

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

( w w w. c o n s u m e n t e n kring.com tel: 474222) en
een krantje dat maandelijks wordt gepubliceerd.
Klachten worden gedegen
onderzocht en er wordt
niet alleen naar de consument geluisterd maar
beslist ook naar de winkelier, waarna zonodig wordt
bemiddeld.

Klachten
De meeste klachten betreffen
aangeschafte
electronische apparaten
die later ondeugdelijk blijken te zijn of die niet voldoen aan de verwachtingen die het verkooppraatje van de verkoper heeft
gewekt. Het is fifty-fifty
zegt Clyde Overman: 'er
zijn winkeliers met wie te
praten valt en winkeliers
die onwillig zijn om tot een
vergelijk te komen. De

laatsten worden bij het
beschrijven van de issue
met naam en toenaam
vermeld in onze krant.
Maar het gaat bij ons in
principe niet om het negatief willen bespreken van
winkeliers. We willen de
consument bewust maken
van zijn rechten en dat hij
bij aankopen voorwaarden moet stellen m.b.t.
waaraan het product moet
voldoen. Van de winkelier
mag hij verwachten dat
deze hem deskundig kan
uitleggen wat het product
kan en wat het niet kan'.
Volgens Overman komt
het soms voor dat bij de
kassa hogere prijzen worden aangeslagen dan op
het gekochte product
staat aangegeven. Hij
roept de consument op
hierop te letten.
RMD

CITAAT

"Een succesvolle visie houdt meervoud in. Het is niet de zaak
van één maar van velen. Zij moet vertaald kunnen worden
naar beheerste actie en ondersteuning van activiteiten.
Zij beschrijft wat de organisatie in de toekomst zal bereiken”.
(Marc van der Erve)

Proficiat
Richenel Small
(4e v. links voor)
herdacht op
27 oktober j.l. zijn
15 jarig
dienstverband met
de KKF.
Op de foto ziet u
enkele collega’s,
KKF-voorzitter en
ondervoorzitter.

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

13779

BISSESUR PUBEETORY

Commissarisstraat perceel 160

Cocosrasp

14056

R.M. ABDILLAH

Stolkweg perceel 1

Autobusdienst

14067

K. RAGHOENATH

Welgedacht A-weg BR. 95

Winkelier

14074

M.A.J. SALAMAT

Prof. W.j.a. Kernkampweg 43-45

Importeur

14125

L. GHOERAI

Cassialaan perceel 21

Kleermaker

14177

J.H. BIJLHOUT

Groenhartweg perceel 10

Drankinrichting, Winkelier

14242

NO SPANG

Rattanweg 31

Autobusdienst

14286

M.M. TJON-A-MAN - SOEMO

Kwattaweg 316

Winkelier

14332

WERKPLAATS DICO

Jan Besar Sarno Rebostraat 93

Fabrikant, Winkelier

14461

Adrianusstraat 22

Aannemer, Adviesbureau

14469

BURO "SAMCO" (SAMSON
CONSULTING AND CONTRACTING)
R. LOETAWAN

Josephinestraat 13 beneden

Kleermaker

14511

L. RAMDIN

Garnizoenspad 321

Autobusdienst

14581

DE BOER'S IMPORT

Zwartenhovenbrugstraat 222

14623

FOUSIA SUPERMARKET

14645

S. MAHADEWSING

Hk Rembrand-/j.d. Gompertsstraat
BR. 96 perceel 1232
Julianastraat 121

Drukkerij, Importeur,
Winkelier
Winkelier

14665

R.J. DUIVENBODE

Koninginnestraat 11

Winkelier

14719

WINKEL HASELHOEF

Botrotoertoeroeweg 6

Winkelier

14736

CH. RAMADHIN

Prinsessestraat 362

Autobusdienst

14781

S. AKBAR - KHODABAKS

Khairatiweg BR. 4

Autobusdienst

14826

R.H. SAMSON

Hk Casipora-/surnaustraat 2

Winkelier

14854

J. SANTAI

Voetbalstraat 61

Autobusdienst

14882

SEDJO MOELJO

Bakasroisiweg perceel 94

15932

N.O. VREEDZAAM

Phedra afdeling Landbouwmij

Lasserij, Reparatieinrichting,
Uitdeuk- En Spuitinrichting
Winkelier

16285

WARONG SABRINA

Emmastraat 41

44944

HAABO'S KIPPENKWEKERIJ

Kwerimanlaan 8

Autobusdienst

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting
Kwekerij

Suriname Directory
Staat uw bedrijf nog niet online?
Wilt u gezien worden?
Wilt u behoren tot een wereldwijd netwerk van bedrijven?

Verwelkom studenten van Frans Guyana in uw bedrijf!
Een delegatie van 12 studenten van de Training Centre van de Kamer van
Koophandel van Frans Guyana in de Assistant Manager program zal van 7 tot en
met 11 november a.s. ons land bezoeken.
Ze zullen dan beschikbaar zijn om bedrijven te bezoeken en hun stageproject welke
in de maanden juli en augustus volgend jaar zal plaatsvinden te presenteren.
Voor meer info: Rowan Perlet: r.perlet@guyane.cci.fr, 8182895 of Rafael Pindard:
r.pindard@guyane.cci.fr, 8220689

Wist

u

dat ?

Specialisten op het gebied van management bevestigen dat naast een inzicht voor
cultuur als onderdeel van de bedrijfsentiteit, het bewustzijn aan het groeien is dat
culturen aan verandering onderhevig zijn. Zelfs succesvolle culturen blijken bijsturing nodig te hebben. Ook Japanse bedrijfsculturen, wereldwijd geprezen om hun
productiviteit, worden hervormd om effectief de uitdagingen van de omgeving aan te
kunnen. Deze uitdagingen betreffen o.m. de koers van de yen, protectionistische
maatregelen, goedkope fabricage alternatieven in landen als Korea en Taiwan en
snelle technologische ontwikkelingen. En daarom gaat men van uitvoeringsgeconcentreerd naar strategiegeconcentreerd; van blijven bij de leest naar diversificatie;
van efficiëntie geconcentreerd naar innovatie geconcentreerd; en van gecentraliseerde bewindvoering naar gedecentraliseerd bewind. Dit is een willekeurige selectie uit een 20-tal veranderingskarakteristieken. Een voorbeeld van succesvolle verschuiving in management tendensen en bedrijfsculturen in Europa is de herleving
van Britisch Airways. Hun 'Putting People First' programma is één van de kenmerkende manieren voor het veranderen naar een meer creatieve en klantgerichte
bedrijfscultuur. Wereldwijd zijn vele grote bedrijven met een monolithische en
bureaucratische structuur gaan veranderen onder druk van concurrentie en snelle
technologische ontwikkelingen. Het besef brak door dat hun sterk gecentraliseerde
beslissingscultuur hen verhinderde om snel en effectief in te spelen op de veranderende marktsituatie.

Registreer dan nu uw BEDRIJFSINFORMATIE
OP ONZE BUSINESS DIRECTORY

www.surinamedirectory.biz
De Business Directory is de site waarop uw bedrijf door velen wordt gezien en
gevonden. Dus maximale exposure voor uw bedrijf. Door online adverteren bereikt
u een enorme doelgroep en dit brengt vele voordelen met zich mee. Steeds meer
van uw potentiële klanten gebruiken internet als informatiebron. Het is voor u de
manier om veel mensen te bereiken en uw bedrijf 24 uur per dag onder de aandacht
te brengen en dat tegen minimale kosten. Bekijk onze aantrekkelijke tarieven en
maak een keuze uit één van onze pakketten.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: ”Foods and
Cancer”
Inleider: Laurice S. Northe
- directeur New Life Style
Intervention For Chronic
Diseases
Datum: di. 30 okt. 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Korea
22 - 25 november 2012:
“CAFESHOW 2012”
Locatie: Seoul
matebuh@yahoo.com

STAY
TUNED
FOR THE

Voor meer info: tel. 530311, fax. 437971, e-mail: chamber@sr.net

8 - 14 december

Douanekoersen
M.i.v. 16/10/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 30 oct. 2012
do. 1 nov. 2012

Plaats: Politiepost Latour
Plaats: Texaco Kasabaholo

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,35
Pound sterling
5,38
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
425,59
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,32
Brazil real
1,64

