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 Niet-ingezetene(n): een officieel bewijs van het huidig
woonadres van het land van herkomst
Een geldig en origineel legitimatiebewijs van de aangever(s)
 Bezitters van de Surinaamse nationaliteit: identiteitskaart,
rijbewijs, paspoort
 Bezitters van een andere nationaliteit: paspoort
Originele vennootschapsovereenkomst (Authentiek of Onderhands)*
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

COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP

Originele vergunningen(en) bij vergunningplichtige aktiviteiten
Originele dokumenten gerelateerd aan materiële goederen
en/of vakbekwaamheid
 Vervoersbedrijf: nummerbewijs, rijbewijs, keuringsbewijs,
verzekeringsbewijs, eventueel verklaring van geen bezwaar
 Vakbekwaamheid: diploma, certificaat
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 de KKF achtergehouden
-

Opgave dient persoonlijk te geschieden door de beherende vennoot / vennoten. 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
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Definitie:
De Commanditaire Vennootschap is een openbare Vennootschap tot uitoefening van een bedrijf welke naast één
of meer gewone vennoten, commanditaire vennoten heeft.
Commanditaire vennoten zijn zij die zich verbonden hebben een bepaald bedrag in te brengen in de vennootschap
en die verder van vertegenwoordiging zijn uitgesloten en
slechts voor het bedrag dat zij hebben ingebracht aansprakelijk zijn.
Rechtspersoonlijkheid:
De Commanditaire Vennootschap bezit geen rechtspersoonlijkheid.
Oprichting:
De oprichting is een wederkerige overeenkomst. Bij de oprichting moet een authentieke of een onderhandse akte
worden opgemaakt, doch dit is geen bestaansvoorwaarde.
Organisatie:
Drie soorten vennoten, t.w. de commanditaire vennoten,
de beherende aansprakelijke vennoten en de niet-beherende aansprakelijke vennoten (de zgn. Stille Vennoten).
Wanneer er meerdere beherende vennoten zijn, is er tevens sprake van een V.O.F. en dan is er gescheiden vermogen. Is er slechts een beherende vennoot, dan is er volgens het Handelsregister geen gescheiden vermogen.
Aansprakelijkheid vóór de oprichting:
Er is geen aansprakelijkheid vóór de oprichting.
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Aansprakelijkheid na de oprichting:
De commanditaire vennoten zijn niet bevoegd te handelen
namens de vennootschap. Doen ze dat wel, dan verbinden
ze enkel zichzelf en niet de vennootschap. Ook de van beheer uitgesloten aansprakelijke vennoten zijn niet bevoegd
de vennootschap te vertegenwoordigen, alleen de beherende aansprakelijke vennoten mogen de vennootschap
vertegenwoordigen. De schuldeisers van de vennootschap
kunnen hun schuld verhalen op het vermogen van de vennootschap, alsook op het privé-vermogen van de beherende en van beheer uitgesloten aansprakelijke vennoten
en op het privé-vermogen van de commanditaire vennoten.
Einde Commanditaire Vennootschap:
indien de tijd waarvoor zij is aangegaan, verstreken is;
indien het doel bereikt is;
door opzegging van één of meer vennoten;
door dood, faillissement of onder curatele stelling van
één der vennoten.

–
–
–
–

Inschrijving in het Handelsregister:
Voor de inschrijving is vereist:
9 Een (1) recente (ongebruikte, schone en goedgelijkende kleuren) pasfoto en/of een door KKF vervaardigde
foto*
9 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)
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