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Donatie t.b.v. de Bahamas
In verband met de overstroming op de Bahama’s is er door het Nationale
Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) vanaf 09 september jl.
een inzamelingsactie gestart. Deze actie duurt tot dinsdag 17 september a.s. De
KKF fungeert als liaison van het NCCR en coördineert de inzameling aan de
Kernkampweg. Wij zien uw ondersteuning aan onze mede Caricom burgers
graag tegemoet en verwelkomen o.a. rijst, flessen water, olie, suiker, zout, bruine
bonen, blom, sardines, toiletpapier, beschuit, pindakaas, kaarsen en kledingstukken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op het nummer 520840.

Taken en bevoegdheden van de KKF:
- het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven;
- het bevorderen van de werkzaamheden en de ontwikkeling van het bedrijfsleven
- het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven.

Belang van KKF registratie:
• Kredietaanvragen voor het bedrijf

•
•
•
•

Nr. 917

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Uitvoeren van overheidsprojecten
Import en export
Invoerrechtenvrij importeren van machines en/of voertuigen voor het bedrijf
Zakendoen met buitenlandse bedrijven

De ONE STOP WINDOW (OSW)
U kunt er o.a. terecht voor het opmaken van vergunningsaanvragen, waardoor u
kostbare bedrijfstijd efficiënter kunt inzetten. Het betreft aanvragen van nieuwe
vergunningen of van verlengingen van eerder verkregen vergunningen. U krijgt
van ons ook een tijdige reminder voor het expireren van uw vergunningsgeldigheid.
Het verzamelen van de benodigde documenten wordt door de One Stop Window
overgenomen, waarna de aanvragen bij de diverse instanties w.o. de
Districtscommissariaten en de diverse Ministeries worden ingediend. Het proces,
welke bij deze instanties op gang wordt gebracht, wordt ook door deze afdeling
gemonitord.
Raadpleeg ook www. surinamechamber.com voor de benodigdheden voor de
aanvraag van een vergunning.
De jaarlijkse contributie dient voor 1 april voldaan te worden bij de kassa van de
KKF of via overmaking op rekening 120.333.463 bij de Republic Bank (Suriname)
N.V. en wel onder vermelding van het dossiernummer. Desalniettemin kunt u bij
alle KKF kantoren terecht voor de aanzuivering van uw bijdrage.

KANDIDAATSTELLING
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij met verwijzing naar GB 1962 no. 107,
artikel 18 e.v., bekend dat voor de verkiezing van de leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in
2019 de gelegenheid tot kandidaatstelling is vastgesteld ten kantore van de Kamer aan de Gravenberchstraat
no. 33.
Gedurende het tijdperk van de kandidaatstelling, welke is van 21 tot en met 25 oktober 2019, kunnen ten kantore der Kamer aan de Gravenberchstraat no. 33 van des voormiddags 09.00 uur tot 12.00 uur voor iedere
bedrijfsgroep, resp. categorie, opgaven van kandidaten en kandidaten plaatsvervangers worden ingeleverd.
De opgaven dienen te worden ondertekend, indien onder de bedrijfsgroep resp. categorie waarvoor de kandidaatstelling geschiedt, niet meer dan 200 zaken op de kiezerslijst voorkomen, door de kiesgerechtigden van
10% van het aantal onder de bedrijfsgroep, resp. categorie op de kiezerslijst voorkomende zaken en indien
op de kiezerslijst onder de betreffende bedrijfsgroep resp. categorie meer dan 200 zaken voorkomen, door de
kiesgerechtigden van tenminste 20 onder die bedrijfsgroep, resp. categorie voorkomende zaken. De opgaven
dienen voorzien te zijn van de schriftelijke verklaringen van de kandidaten en kandidaten plaatsvervangers dat
zij hun kandidatuur aanvaarden.
De formulieren voor de bedoelde opgaven en verklaringen zijn vanaf 01 oktober 2019 kosteloos voor kiezers
verkrijgbaar ten kantore van de Kamer aan de Gravenberchstraat no. 33. De inlevering van de opgave van
kandidaten geschiedt ten kantore van de Kamer aan de Gravenberchstraat no. 33 persoonlijk door één der
ondertekenaars.
Met inachtneming van hetgeen t.a.v. de verkiezing van de leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
in de Landsverordening 1962 GB no. 85 en in het Kiesreglement Kamer van Koophandel 1962 (GB no. 107)
juncto GB 1962 no. 128 is geregeld, zal de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname bestaan uit 29
leden (negen en twintig leden), die de hieronder gespecificeerde, in Suriname bestaande bedrijfsgroepen vertegenwoordigen. Het aantal vertegenwoordigers per bedrijfsgroep ziet er als volgt uit:

Aantal Bedrijfsgroepen
4

“Detailhandel”

7

“Overige handel en tussenpersonen”

4

“Nijverheid en Industrie”

2

“Financiele instellingen en verzekeringswezen”

4

“Verkeersbedrijven”

4
“Hotel,- Cafe-, en Restauratiebedrijven en amusementsbedrijven”
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Nieuwe inschrijvingen en wijzigingen worden slechts geaccepteerd als er geen
achterstallige jaarbijdragen verschuldigd zijn. Nieuwe inschrijvingen geschieden
volgens afspraak. Raadpleeg ook www. surinamechamber.com voor de benodigdheden voor inschrijving. Voor meer informatie of het maken van een afspraak
kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
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Inschrijving geschiedt in het Handelsregister van de Kamer, waarbij de bedrijfsleider of zijn/haar gemachtigde de volgende stukken overlegt:
- recent uittreksel uit het bevolkingsregister of paspoort
- pasfoto en ID-kaart
- vergunning (als het een vergunningsplichtig bedrijf betreft)
- nummerbewijs (bij alle soorten van transportbedrijven).

Jayant A. Padarath – Voorzitter

Kamer van Koophandel en Fabrieken

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname
door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
VISIT OUR WEB SITE:
WWW. SURINAMECHAMBER.COM

VACATURES
Multi disciplinair HBO / Universitair opgeleiden voor diverse functies

Health & Wellness Fair 2019

Sollicitaties richten naar HRM@Bufes.sr

11 Oktober - 13 Oktober

Uw prototype in 3-D, Shopbot gravering, laser cutting, basic
robotics en meer.
Het fablab stimuleert de fabricage technologie d.m.v. visualisatie van projecties.
Voor advies, research en begeleiding kunt u bij ons terecht.

Fablab, Fabrication Technologies Unit at KKF

Registratie tot uiterlijk 14 september
CITAAT
“Velen geloven dat privé en werk twee gescheiden zaken zijn en passen op beide gebieden verschillende
waarden en normen toe. Maar dubbelzinnige waarden leiden tot chaos.” (Yor Sunitram)

Administreer, begroot,
evalueer en Beheers uw Kosten

JAARBEURS 2019

Bereid u zich voor op de implementatie van de wet op de jaarrekeningen. Kleine
ondernemers kunnen voor assistentie in financiële aangelegenheden bij ons
terecht.
Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer
welkom. Beleggen, een zinnige vorm van sparen!

27 November - 3 December

BUSINESS PROMOTION EVENT
Registratie tot uiterlijk 15 november

Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven
Evenementsfaciliteiten
Voor het huren van zalen en evenementenhallen, alsook voor het organiseren van
uw events.
Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe een schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt gedaan en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a.
in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Bufes is derhalve niet
aansprakelijk voor derden afspraken inzake evenementen, zonder dat met haar
daartoe formele arrangementen zijn gemaakt.

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.

BUFES, Fair & Events Unit at KKF

Business Innovation, Improvement Unit at KKF
I.s.m. de PUM, FAO en CESO

KKF Vestigingen

Dienstverlening van de KKF:

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

Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid een expert uit
Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.

Gravenberchstraat 3
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 / 149
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(597) 8806760

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.

-

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

