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Een geldig en origineel legitimatiebewijs van de aangever(s)
 Bezitters van de Surinaamse nationaliteit: identiteitskaart,
rijbewijs, paspoort
 Bezitters van een andere nationaliteit: paspoort
Leeftijd voor inschrijving is 21 jaar, of gehuwd zijn of handlichting hebben
Dokumenten uit het buitenland moeten niet ouder zijn dan drie
(3) maanden en vertaald in het Nederlands of Engels door
een beëdigd tolk / vertaler. Deze dokumenten kunnen ook
gelegaliseerde hoogwaardige kleuren kopieën zijn, die 100%
gelijkenis vertonen
Originele vergunning(en) bij vergunningplichtige aktiviteiten
Originele samenwerkingsovereenkomst (authentiek of onderhands, waarin het tijdstip van aanvang en einde is opgenomen, evenals bevoegdheden, rechten en plichten van de
firmanten)*
Originele dokumenten gerelateerd aan materiële goederen
en/of vakbekwaamheid

VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA

 Vervoersbedrijf: nummerbewijs, rijbewijs, keuringsbewijs,
verzekeringsbewijs, eventueel verklaring van geen bezwaar
 Vakbekwaamheid: diploma, certificaat
9
9
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Jaarbijdrage (maximaal SRD 100,00 per kalenderjaar)
In geval van verschuldigde jaarbijdrage, zal die eerst voldaan
moeten worden.
Administratiekosten bij elke inschrijving (SRD 50,-) en mutatie
(SRD 30,-)

NB: * Deze dokumenten worden door KKF achtergehouden
-

-

Bij voorkeur moet tenminste 1 der vennoten ingeschreven staan in het bevolkingsregister van Suriname
Bij de inschrijving dienen alle vennoten op hetzelfde tijdstip aanwezig te zijn.
Opgave dient persoonlijk te geschieden door de vennoten/oprichters. De opgave kan
tevens geschieden door een gemachtigde met een gelegaliseerde machtiging en ingevulde en afgetekende opgaafformulieren

Alle pagina’s van de overeenkomst moeten ondertekend zijn
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Tel. : (597) 530311
Website: www.surinamechamber.com

VENNOOTSCHAP
ONDER FIRMA
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Alle pagina’s van de overeenkomst moeten ondertekend zijn

Tel. : (597) 530311
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Definitie:
De Vennootschap onder Firma is een maatschap tot
uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke
naam.
Rechtspersoonlijkheid:
De Vennootschap onder Firma bezit geen rechtspersoonlijkheid.
Aard der inbreng:
De inbreng kan zijn geld, goederen, vorderingen, goodwill,
rechten en arbeid.
Doel van de samenwerking:
Door persoonlijke en duurzame samenwerking van twee of
meer personen op basis van gelijkheid, gezamenlijk
financiële voordelen te behalen.
Oprichting:
De oprichting vindt plaats door het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meer personen. Men dient zich te bedienen van een onderhandse
(door partijen zelf opgemaakte) akte of van een authentieke (door de notaris opgemaakte) akte.

Aansprakelijkheid ná de oprichting:
Alle vennoten zijn bevoegd de V.O.F. te vertegenwoordigen, mits het handelingen betreft die binnen het
doel van de V.O.F. liggen of indien de handeling ten
voordele van de V.O.F. is, of indien de handelingen
achteraf door de V.O.F. wordt bekrachtigd. De vennoten
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.
Einde V.O.F.:
indien de tijd waarvoor zij is aangegaan, verstreken is;
indien het doel bereikt is;
door dood, faillissement of onder curatele stelling van
één der firmanten;
–
opzegging van één der firmanten.
–
–
–

Inschrijving in het Handelsregister:

Voor de inschrijving is vereist:
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9

Organisatie:
De Vennootschap onder Firma heeft vennoten of
firmanten, welke deze organisatievorm zijn aangegaan
voor een bepaalde tijd. Er is sprake van gescheiden
vermogen.
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Een (1) recente (ongebruikte, schone en goedgelijkende kleuren) pasfoto en/of een door KKF
vervaardigde foto*
Een recent en origineel bewijs van het huidig
woonadres van de aangever(s)*
 Ingezetene(n): een bewijs van inschrijving uit het
bevolkingsregister van Suriname (niet ouder dan
6 maanden)
 Niet-ingezetene(n): een officieel bewijs van het
huidig woonadres van het land van herkomst
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