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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF Vestigingen

Ondernemersavond
“Ondernemers praten met elkaar”
Datum
Tijd
Plaats

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

: dinsdag 30 juli 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich
te nemen en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feedback te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en
oplossen van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van
de ondernemersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

Uitreiking Oorkondes
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft ter gelegenheid van haar
109 jarig bestaan op donderdag 25 juli jl. oorkondes uitgereikt aan ondernemers
in Coronie en Nickerie. Het gaat om ondernemers die al 20 jaar en langer het
ondernemerschap uitoefenen. Eerder werden al oorkondes uitgereikt aan ondernemers in Paramaribo. Voor Nickerie was het op 26 juli jongstleden ook 23 jaar
geleden dat er een KKF- filiaal werd geopend. De ondernemers hebben deze
waardering door de KKF voor hun verdiensten als zeer positief ervaren. Van de
gelegenheid hebben zij gebruikgemaakt om aan te geven waarin zij intensiever
door de KKF ondersteund wensen te worden. Er werd voorts van gedachten
gewisseld over diverse andere aangelegenheden die het ondernemerschap
raken.De KKF heeft onlangs ook een begin gemaakt met het kosteloos registreren van Agrariërs (landbouwers, vissers etc.) in het Handelsregister. Deze registratie is van belang omdat zonder bedrijfsidentificatie, het tegenwoordig niet
mogelijk is bankzaken en handelstransacties te verrichten en te netwerken.

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw)
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

(597) 530311 /(597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(597) 8806760

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
BInno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr
Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het
Handels- en Stichtingenregister kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37.
Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u wezen aan de
Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

INNOVATIE OPENDAG

9 en 10 Augustus 2019
Uitvinding, ontwerp of
innovatief idee? Deel het
mee!
Kom en presenteer uw unicum aan het publiek.
Deelname is kosteloos.
Business Innovation
Suriname, Improvement
werkarm at KKF

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de
mogelijkheid een expert uit Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.
Uw eigen inbreng is minimaal, meer in de zin van lokaal transport en
werkmateriaal.
De expert begeleid u gedurende gemiddeld 3 maanden. Indien nodig kan er een
beroep worden gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten.

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te
dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Business Innovation, Improvement Unit at KKF

I.s.m. de PUM, FAO en CESO
BEKENDMAKING
TER INZAGE LEGGING VOORLOPIGE KIEZERSLIJST
De KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN brengt hierbij ter kennis van de ingeschrevenen, dat de VOORLOPIGE KIEZERSLIJST vanaf donderdag 01 t/m donderdag
15 augustus 2019 ter inzage ligt voor belanghebbenden en wel ten kantore van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken gelegen te:
- Gravenberchstraat 33 (Paramaribo),
- Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (Paramaribo),
- G.G. Maynardstraat 34-36 (Nickerie),
- Groningen (in het gebouw van de DC) (Saramacca),
- Kwattaweg br 664 (Wanica),
- Vierkinderenweg 2 / hoek Indira Ghandiweg (Wanica),
- J.B.S. Rebostraat 74 (Paramaribo – Noord),
- Oost – Westverbinding 251 (Commewijne),
- Granpasiweg 1 (Marowijne),
- Brownsweg Wakibasoe I (Brokopondo),
- Klaaskreekweg 30 (Brokopondo),
- Atjoni (Sipaliwini),
- alsook op alle Districtscommissariaten.
Iedere eigenaar, vennoot, beherende vennoot, directeur of beheerder van een in het
Handelsregister ingeschreven zaak, waarvan het uitgeoefend bedrijf valt onder enige
bedrijfsgroep, resp. categorie, kan de Kamer tot en met donderdag 15 augustus 2019
naderen met het verzoek verbeteringen aan te brengen in de voorlopig vastgestelde
kiezerslijst op grond van verkeerdelijk of in het geheel niet te zijn ondergebracht in
bedoelde bedrijfsgroep, resp. categorie.
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

Drs. Joanne Pancham
Secretaris

