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VOORWOORD

Voor veel lezers is het waarschijnlijk de eerste keer dat ze deze Lifestyle krant 
Surgoed House & Home in hun handen hebben. Onze bestaande lezersgroep 
zal zien dat we het Surgoed magazine in een ander jasje hebben gestoken. 
Behalve een ander formaat, is ook de naam en de inhoud van de artikelen 
aangepast. En nog belangrijker, het blad is gratis en wordt thuis bezorgd op 
vijfduizend adressen. Heeft u dit nummer op een andere manier in handen 
gekregen en wilt u het ook thuis bezorgd krijgen? Meldt u zich dan aan via 
info@surgoed.com. Dit abonnement is geheel gratis!

Net als in het ‘oude’ Surgoed Magazine vindt u nog steeds al het aanbod van 
huizen en percelen dat Surgoed te koop heeft. Ook blijven we u informeren over 
de interessante ontwikkelingen in de Surinaamse vastgoedwereld. Daarnaast 
zult u de vaste rubrieken als Cribs, Misstanden en Huis van de maand blijven 
tegenkomen. Maar vanaf dit nieuwe jaar zal de redactie ook meer aandacht 
besteden aan onderwerpen die te maken hebben met woongenot en lifestyle.

Zo hebben we deze keer een interview met Joey Healy van de lifestyle-winkel 
in Suriname, Galaxy. Hij vertelt over hoe zijn bedrijf inspeelt op veranderende 
trends van mensen in Suriname als het gaat om woninginrichting.  Verder een 
gesprek met Green Garden, een tuinarchitect die door het aanleggen van een 
tuin volgens uw specifieke wensen uw woongenot een stuk kan vergroten. 
Het derde lifestyle-verhaal gaat over hoe u het beste gebruik kan maken 
van het gratis zonlicht dat we bijna iedere dag tot onze beschikking hebben. 
Architecte Jacqueline Woei A Sioe geeft er tips over. Zoals gezegd ook dit 

nummer weer een aflevering van Cribs. Het is Surinames beste bodybuilder, 
Eddy Wilson, die ons een kijkje gunt in het huis waar hij verblijft als hij in 
Switi Sranan is. Verder hebben voor u een aflevering uit de serie Misstanden. 
U leest wat er mis kan gaan als de notaris de overdrachtsakte niet direct laat 
inschrijven bij het Hypotheekkantoor.  Het  huis en zijn verhaal gaat over 
een monumentaal pand aan de Gonggrijpstraat waar de eigenaar voor een 
moderne inrichting heeft gekozen.  Een speciaal plekje hebben we ingeruimd 
voor het huis van de maand, aan de Julius E. Mullerstraat in Uitvlugt. In de 
notarisrubriek leest u deel drie over de afhandeling van een nalatenschap.

Kortom, we hopen dat u met plezier deze verhalen leest terwijl u via de 
advertenties een beeld krijgt van ons aanbod van huizen en percelen.

Voor reacties kunt u mailen naar info@surgoed.com.

Hartelijke groet,

Thijs Mouchart
Directeur 
Surgoed Makelaardij N.V.
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Zon in je ogen terwijl je net aan het koken bent, de 
tv die je niet meer ziet omdat de zon naar binnen 
schijnt en benauwde kamers waarin je snakt naar 
een airco of wat verkoeling. Dit zijn de nadelige 
effecten van lichtinval in je woning. Toch kan je 
ook veel plezier hebben van het gratis Surinaamse 
zonlicht en kan het, indien goed gebruikt, helpen 
bij het realiseren van je droomhuis. 

Hoe dan? Dat vertelt Architecte Jacqueline Woei A 
Sioe, tevens directrice bij Woei A Sioe Architects 
& Partners NV. Ze houdt bij het ontwerpen van 
nieuwe en renoveren van bestaande huizen en 
gebouwen continue rekening met de inval van het 
zonlicht, ook wel lichttoetreding genoemd. 

Zonlicht zorgt voor de aanmaak van vitamine D 
en heeft daarmee een positieve invloed op het 
menselijke lichaam. Dit betekent dat natuurlijk 
zonlicht in huis de voorkeur krijgt boven kunstlicht. 
Om een huis goed aan te passen aan de levensstijl 
van de bewoners zijn er twee specifieke momenten 
op de dag om rekening mee te houden; de 

ochtend- en middagzon. “Hoewel iedereen bekend 
is met deze verschillen ervaren mensen in de 
praktijk toch nog veel ongemak van het zonlicht 
in huis.” De ochtendzon verrijst in het oosten en 
is nog niet zo sterk. “Dit is licht dat je graag in je 
huis ontvangt. Bij voorkeur in de ruimte waar je 
in de ochtend het liefste vertoeft.” In de middag 
hangt de zon vanuit het westen laag en is deze erg 
fel. “Dit zonlicht zorgt voor de opwarming van je 
huis. Je leefruimtes zoals je woonkamer of keuken 
heb je dus liever niet direct in de zon.”

Ramen 
Zonlicht treedt hoofdzakelijk binnen via de ramen. 
De plaats van de ramen heeft dus een grote 
invloed op de hoeveelheid licht en warmte in 
huis. “Ramen op het westen staan gedurende 
een langer periode bloot aan fel zonlicht. Ook de 
afmetingen van de ramen en het aantal ramen zijn 
hierbij van belang.” Met te weinig ramen komt het 
natuurlijke licht onvoldoende naar binnen en dat 
verstoort het woongenot. Zijn het er teveel dan 
warmt het huis te veel op.

In de meer traditionele Surinaamse hoge neuten 
huizen wordt een standaard formaat raam her en 
der in de gevel geplaatst. In de meer modernere 
woningen wordt het glasoppervlak steeds groter 
zonder dat er openingen worden gecreëerd voor 
ventilatie. In de ogen van de architecte is dit een 
gemiste kans. 

Rekening houdend met de ligging van de woning 
ten opzichte van de zon heb je een aantal opties 
om de warmte als gevolg van de lichttoetreding te 
beperken. Een bekende oplossing is het gebruik 
van dakoverstekken. Dit is het deel van het dak dat 
uitsteekt over de gevel van de woning en zorgt er 
onder andere voor dat de felle zon niet direct door 
de ramen naar binnen treedt. Deze dakoverstekken 
kunnen in de ontwerpen wat Jacqueline betreft 
zeker minimaal anderhalve meter zijn. 

Isolatie
Isolatie tegen de warmte wordt ook steeds 
vaker toegepast, zegt Jacqueline. “Om het huis 
te isoleren tegen de warmte van de zon kan 

Zonlicht: Vraag niet hoe het 
kan, profiteer er van

ZONLICHT
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plaats je onder de zinken dakplaten, die erg veel 
warmte absorberen, een isolerend folie.” Dit is 
nog een relatief onbekende isolatiemethode. Een 
veelgebruikte methode is luchtventilatie. Dit wordt 
gerealiseerd door tussen het dak en het plafond 
van de woning een open ruimte te laten. “Let er 
hierbij wel op dat de lucht kan circuleren. Met een 
paar strategisch geplaatste gaten in de muren kun 
je dit effect al bereiken. Doe je dit niet dat blijft de 
warme lucht hangen en verwarmt deze alsnog je 
houten plafond en je woning.”

Wind
Naast het zonlicht is ook het element wind erg 
belangrijk. Het gehele jaar door waait er in 
Suriname een passaatwind vanuit het noordoosten. 
Jacquelines advies is om te profiteren van deze 
wind. “Houd je rekening met de windrichting dan 
kun je bijvoorbeeld voorkomen dat regen of stof 
je huis binnenwaaien. Bijvoorbeeld door de wind 
niet recht op de voordeur te ontvangen.” Zorg er 
ook voor dat er in de belangrijkste ruimte minimaal 
twee ramen zijn. “Circulatie treedt op wanneer 
de wind door een groter raam naar binnenkomt 
om aan de andere kant door een klein raam de 
woning weer te verlaten. Hierdoor wordt de wind 
gedwongen zich te verplaatsen door het huis en dit 
te ventileren.” 
Of je nu een groot of een klein budget hebt, bij 
het betrekken van een huis is het verstandig om 
na te denken over hoe het zonlicht het woongenot 
beïnvloedt. Iedere woning is hierbij uniek. Bij het 
bouwen van de woning ontstaat bij een goed 
ontwerp een samenspel tussen de elementen 
zon en wind. “Zonlicht is gratis en heel effectief 
als je er maar van weet te profiteren”, lacht de 
architecte.
In een volgend artikel zal Surgoed aandacht 
besteden aan de verlichting van de woning na 
zonsondergang.

advertentie
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LIFESTYLE & WONEN

‘Lifestyle’, we horen het woord vaak, maar 
wat is dit dat nu eigenlijk? Eigenlijk zegt het 
woord het al. ‘Lifestyle’ gaat in de breedste 
zin van het woord over de manier waarop 
iemand leeft. Een levensstijl van een individu 
kan met van alles te maken hebben; cultuur, 
hobby’s, sport, gezinssamenstelling, en ook 
de manier waarop iemand zijn huis inricht. 

En daar weet Joey Healy van het Surinaamse 
bedrijf Galaxy Woninginrichting alles over. Volgens 
hem heeft de inrichting van een huis alles te 
maken met lifestyle. “Een huis is voor de mens 
zijn comfortzone. Het is zijn kasteel; de plek waar 
een persoon zich het meest veilig, comfortabel 
en omarmd voelt. De fysieke inrichting van een 
huis is nauw verbonden met de mentale inrichting 
van een mens; immers een mooi en comfortabel 
ingericht huis werkt door op de geestelijke 
gemoedstoestand. Wanneer je na een dag hard 
werken thuiskomt en met een tevreden zucht op 
de bank ploft, vloeit een deel van de dagelijkse 
stress en zorgen automatisch weg. Dat is wat 
lifestyle voor ons is; een gevoel voor jezelf creëren 
van rust en ontspanning.” 

Giftshop
Het concern Galaxy NV bestaat al sinds 1989. 
Het bedrijf begon als giftshop, breidde daarna 
uit met kleding en verkocht daarna ook meubilair 
waaronder de algemeen bekende rotan en Wilma 
Salotti bankstellen. “Mijn moeder begon zestien 
jaar geleden met Galaxy Woninginrichting. 
Puur vanuit de behoefte aan kwalitatief goede 
bankstellen. Die waren hier niet, iedereen liet in 
die tijd zijn bankstel van buitenaf halen”, vertelt 
Joey. Veertien jaar geleden begon hij zelf met de 
vestiging aan de Wilhelminastraat. Volgens Joey is 
de focus van de Surinamers in de afgelopen jaren 
verschoven van exterieur naar interieur. “Vroeger 
gaven Surinamers bij het bouwen van een huis 
veel geld uit aan het opsieren van de buitenkant; 
veel boogjes en tierlantijntjes. De binnenkant van 
het huis kreeg weinig aandacht. Vaak voldeden 
wat goedkope banken en rotanstoelen. 
Sinds acht jaar merken we dat mensen zich meer 
bewust worden van het comfort binnenshuis. Wij 
proberen mensen ook altijd bewust te maken 
van het feit dat het interieur veel belangrijker is 
dan het exterieur. Je woont immers niet op de 
buitenmuur van je huis; je woont op de barkruk in 

de keuken of op het bankstel in de woonkamer. 
De mens brengt een groot deel van zijn leven 
door in de slaapkamer. In deze ruimte is rust 
belangrijk. Het bed moet comfortabel zijn en 
voorzien van een kwalitatief goede matras. 
Gezondheid heeft dus ook alles te maken 
met lifestyle”, zegt Joey.

Sneller veranderen
Ook merkt de ondernemer op dat de 
Surinamer meer behoefte heeft aan 
het veranderen van zijn interieur. 
“Toen Galaxy Woninginrichting begon, 
verkochten we alleen luxe Italiaanse 
meubelen. De meubels uit Italië zijn 
prijzig. Zo’n acht jaar geleden merkten 
we dat onze klanten om de vier jaar 
behoefte hebben aan een nieuwe 

inrichting. Wanneer je op dat moment een relatief 
“prijzige ” bank hebt staan doe je deze niet na vier 
jaar al weg. Daarom bieden we nu een grotere 
collectie meubelen aan tegen aantrekkelijke 
prijzen. De banken uit Italië hebben we nog 
steeds, maar klanten met een kleiner budget 
kunnen nu ook bij Galaxy terecht.” 
Verder merkt Joey op dat Surinamers afstappen 
van een ‘volle’ inrichting. “Surinamers gaan steeds 
meer de minimalistische kant op. 
Minder meubels en minder accessoires. Een 
moderne strakke inrichting in combinatie met hout 
is populair.” Hij ziet deze trends als een logisch 

Lifestyle: een gevoel
creëren van rust en 
ontspanning

 “Wanneer wij een 
huis gaan inrichten, 
vragen we de mensen 

naar hun lifestyle,
hoeveel kinderen ze
hebben en wat hun

hobby’s zijn. Dat zie je 
terug in de inrichting.”
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gevolg van de ontwikkelingen. “Mensen krijgen 
een kijk op de trends in de rest van de wereld, 
er wordt meer gereisd en het internet helpt hier 
natuurlijk ook bij. Een belangrijke factor is ook 
dat de producten beschikbaar zijn. Wij bieden het 
aan en adverteren op televisie, in tijdschriften 
en op straat. Het begrip lifestyle wordt steeds 
zichtbaarder.” 

Advies
Galaxy Woningrichting biedt naast de verkoop van 
woonitems ook advies en complete wooninrichting 
aan haar klanten aan. “Wanneer wij een huis 
gaan inrichten, vragen we de mensen naar hun 
lifestyle, hoeveel kinderen ze hebben en wat hun 
hobby’s zijn. Dat zie je terug in de inrichting.” Joey 
heeft twee tips voor toekomstige huisinrichters. 
De eerste tip is: maak een plan. Schrijf op wat je 
droominrichting is, kom langs voor advies en dan 
kijken we wat er mogelijk is. Ook al is het budget 
er nu niet; uiteindelijk krijg je precies wat je wilt. 
Het is vaak zonde om in een impulsieve bui iets te 
kopen. De tweede tip heeft te maken met de groei 
van je inrichting. Wij maken nooit iets dat helemaal 
af is. Een inrichting heeft ruimte nodig om te 
groeien. Er moet ruimte zijn voor bijvoorbeeld een 
schilderij dat je tijdens een van je reizen koopt. Op 
deze manier wordt het huis steeds meer eigen.” 
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Niet direct inschrijven van akte kan 
leiden tot grote problemen

De laatste jaren waren voor Jane Jones en de 
kinderen niet makkelijk geweest. Na vijftien jaar 
was ze uiteindelijk weggegaan bij haar man en 
dat kon alleen maar omdat ze een kleine erfenis 
had gekregen. Hiervan kon ze nu een perceeltje 
kopen. Daar zou ze dan een hypotheek op nemen 
om een eenvoudig huis te kunnen laten bouwen. 

Jane had een perceel te koop zien staan in een lo-
kaal advertentieblad. Het lag aan de rand van de 
stad en daarom was de prijs iets scherper dan die 
van veel andere percelen. De beslissing was snel 
genomen, want dit was de prijs die Jane kon be-
talen. Nu alleen de formele kant nog. Het perceel 
was volgens het Hypotheekkantoor vrij van schul-
den en kon dus direct op naam van Jane overge-
schreven worden. Jane was meer dan opgelucht 
toen de koop bij de notaris werd vastgelegd en de 
koopsom volledig was betaald. 

Beslag 

Groot was de verbazing van Jane dan ook toen ze 
twee dagen later een telefoontje kreeg van de no-
taris. Hij vertelde dat er beslag gelegd was op het 
perceel, omdat de vorige eigenaar nog een grote 
schuld op zijn naam had. Maar het perceel was 
toch al helemaal van Jane? Ze had ten slotte alles 
betaald en de overdrachtsakte was bij diezelfde 

notaris opgemaakt en getekend?
Een beetje doorvragen bij de notaris bracht een 
schokkende realiteit aan het licht. Het bleek dat 
hij de overdrachtsakte niet direct had laten in-
schrijven bij het Hypotheekkantoor. En daarom 
stond het perceel nog anderhalve dag langer op 
naam van de verkoper. Precies op dát moment 
had een schuldeiser beslag op het perceel laten 
leggen. Ook al had Jane net duizenden euro’s be-
taald en zat ze met een afschrift van de geteken-
de akte in haar hand…
Het verhaal van Jane staat helaas niet op zich-
zelf. Zolang de overdrachtsakte nog niet is inge-
schreven bij het Hypotheekkantoor, is de koper 
juridisch gezien nog geen eigenaar. Ook al was 
de onderliggende koop- en verkoop volkomen 
rechtsgeldig. En het is beslist geen uitzondering 
dat notarissen soms te lang wachten met het in-
schrijven van de akten. Vervolgens kan het ook bij 
het Hypotheekkantoor nog enige tijd duren voor-
dat de akte is verwerkt. 

Als er om de een of andere reden beslag wordt 
gelegd op een perceel dat nog aan de vorige ei-
genaar toebehoort, dan kan dit perceel niet meer 
zonder dat beslag overgeschreven worden. De 
nieuwe koper zal het perceel dus wel op zijn naam 
kunnen overschrijven, maar kan, als gevolg van 
dit beslag,  geen hypotheek regelen of het perceel 
verkopen. Bij een ‘executoriaal beslag’, een beslag 
dat het gevolg is van het toewijzen van een von-
nis door de rechter, is het nog erger. Dan kan het 
perceel elk moment geveild worden.

Wat te doen?

Wat kan Jane nu nog doen? Op het moment dat 
er een beslag binnenkomt, kan ze naar de rechter 
gaan om het beslag aan te vechten of het bedrag 
van het beslag via een advocaat ‘onverschuldigd 
betalen’. Dat betekent in dit geval dat ze de schuld 
van de vorige eigenaar voorlopig op zich neemt. 
Mocht na een rechtszaak blijken dat het beslag 
onterecht was, dan kan ze mogelijk iets van dat 
geld terugzien. Was het beslag op het perceel van 
de vorige eigenaar rechtsgeldig, dan is Jane haar 
geld kwijt en zal ze een rechtszaak tegen de vori-
ge eigenaar moeten aanspannen.

Jane had dit risico echter niet hoeven nemen. 
Ze had met de notaris kunnen afspreken dat de 
koopsom pas door de notaris werd uitbetaald ná 
de inschrijving van de overdrachtsakte in het Hy-
potheekkantoor. Jane zou het geld in dat geval 
dus betalen aan de notaris, in bijzijn van de ver-
koper. En die zou op zijn beurt dat geld kunnen 
komen halen bij de notaris, maar pas na de in-
schrijving. Natuurlijk wil de verkoper liever direct 
zijn geld ontvangen. Dat had ook gekund, als de 
akte op de dag van de ondertekening ingeschre-
ven zou worden.

Mocht er dan onverhoopt iets mis gaan dan had 
Jane af kunnen zien van de koop. Kortom, het is 
altijd goed voor de koop alle mogelijke obstakels 
in beeld te brengen, bijvoorbeeld door er met de 
notaris of een makelaar over te praten.

 Niet direct inschrijven van
 akte door notaris kan leiden
tot grote problemen
In de wereld van de aan- en verkoop van onroerend goed gaat veel geld om.
Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk
van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. De oorzaak hiervan is vaak
dat de bestaande wetgeving tekort schiet of er gewoon niet is.

Surgoed House & Home besteedt daarom regelmatig aandacht aan deze
misstanden. Hopelijk kunnen potentiële kopers daarmee hun voordeel doen.
In verband met eventuele gevoeligheden zijn gefingeerde namen gekozen voor de
personen die in de verhalen voorkomen.

MISSTANDEN: Aan- en verkoop van onroerend goed
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COLUMN: Jules Dest

advertentie

Onlangs was ik me weer eens een beetje aan het 
verdiepen in de woningmarkt, diverse sites af aan 
het speuren, boekjes doorlezen enzovoort, enzo-
voort. U kent het ritueel wel. In principe puur 
als oriëntatie om te kijken of ik wat spaargeld zou 
kunnen beleggen in een waardevast iets zoals vast-
goed. Natuurlijk wil je dan niet te duur inkopen 
en denk je al snel dat je beter zelf overal kan gaan 
neuzen dan met makelaars te werken. Wel, ik ga 
u eerlijk zeggen dat ik veel tijd en moeite verloren 
heb met rondrijden en de grootste rommel te zien 
die voor hoge bedragen te koop wordt aangeboden. 

Soms begrijp ik het gewoon niet. Ik zie bijvoor-
beeld een mooi huis te koop voor € 150.000, kavel 
van 500m², mooie schutting en een nieuwbouw 
stenen lage flatwoning, voorzien van alle gemak-
ken met een moderne keuken en ongeveer 200m² 
bouwoppervlakte. Lijkt me een redelijke prijs en 
dat terwijl die woning op de rand van Uitvlugt 
ligt. 

Vervolgens ga ik kijken naar een andere woning 
richting Leiding; een stenen hoogbouw op een 
grondhuurperceel van 900m² voor € 190.000. Ik 
dacht al, dit moet iets geweldigs zijn, want het is 

verder weg en duurder. Terwijl ik de zandweg vol 
kuilen naar binnen rijd, wordt mijn aandacht af-
geleid door een grote hoogbouw te midden van di-
verse half afgebouwde woningen. De eerste indruk 
was niet geweldig. Terwijl ik naar de schutting 
kijk die van ellende om wil vallen, komt de eige-
naar me enthousiast halen om de woning te laten 
zien. Misschien ben ik te commercieel ingesteld, 
maar als ik mijn woning zou willen verkopen, zou 
ik mijn uiterste best doen die goed te presenteren. 
De verkoopster zegt me met een brede smile niet 
te letten op de rommel. ‘Welke rommel, vraag ik 
nog….’ 

Autowrakken op het erf, oude fietsen en grote plas-
tic jerrycans op het erf. Terwijl ik onder het huis 
loop dat aansluit op het appartement, zegt de be-
woonster dat ik mijn schoenen mag aanhouden.

Dat begrijp ik, want de vloer was zo smerig dat 
ik bang zou zijn dat mijn voeten er spontaan af 
zouden vallen bij contact met de vloer. Terwijl ik 
me door de rommel heen manoeuvreer, vertelt de 
verkoopster me enthousiast de details over de wo-
ning. De enige details die mij opvielen was dat 
alles gehavend en gebroken was.

Tijdens de rondleiding vroeg ik de verkoopster of 
de prijs nog onderhandelbaar was. Ja, er was al-
tijd de mogelijkheid tot praten. Ik vroeg haar hoe 
de verkoopprijs tot stand was gekomen, had een 
makelaar of taxateur haar hierover geïnformeerd? 

Nee, de prijs was tot stand gekomen na onderling 
overleg met haar man, en de vraagprijs was reëel 
vond ze want andere laagbouw woningen werden 
zelfs duurder aangeboden. U begrijpt dat ik totaal 
geen interesse had in deze overgeprijsde puin-
hoop, nog minder om te gaan redeneren over de 
hoge vraagprijs. Toch kon ik het niet laten aan te 
geven dat de prijs veel te hoog was en niemand dit 
zou kopen. Gepikeerd zei de dame dat er een Bra-
ziliaan was die het zou kopen voor die € 190.000. 
Dat was wel drie maanden terug, maar ze had 
nooit meer iets van hem gehoord… Jaaa, duhhhh 
tuurlijk,   …… 

Maar ‘ehh mevrouw’, zei ik ’ik wil dan wel een 
bod doen en het pand kopen voor € 190.000 cash. 
Wat denkt u ervan?’ De dame stotterde en zei, 
‘echt waar, u maakt een grap’…..    

Dat klopt maar u begon met de grap!

Zwijnenstal te koop
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Voor de Rubriek Cribs gaat de redactie van Surgoed 
op zoek naar bekende Surinamers die willen laten 
zien waar en hoe ze wonen en hoe hun Cribje is 
ingericht. Dit keer hebben we een bezoek gebracht 
aan de enige Surinaamse professionele bodybuilder 
Eddy Wilson (40). 

Aan de Kersstraat, dicht bij het Diaconessenzie-
kenhuis op Zorg en Hoop, staat het tijdelijke on-
derkomen van Eddy. In verband met zijn vele en 
langdurige verblijf in het buitenland heeft hij zijn 
eigen woning, nabij Kwatta, gemakshalve verhuurd. 
Nu hij, langer dan de verwachte paar weken al een 
aantal maanden in Suriname is, voelt hij zich dank-
baar voor de gastvrijheid van zijn beste vriendin en 
haar moeder. “Dit is niet de eerste keer dat ik hier 
voor langere tijd blijf, ik voel me hier prettig en erg 
welkom.” Het huis voelt daarom ook als zijn eigen 
thuis. Eddy heeft niet veel nodig om zich thuis te 
voelen. Nadat hij eerder in Nederland, Duitsland en 
zelfs een tijdje in Hongarije heeft gewoond, weet hij 
het overal naar zijn zin te maken. Dit betekent niet 
dat het altijd gemakkelijk voor hem is geweest aan 
de nieuwe culturen te wennen. Vooral in Duitsland 
was het eerste jaar erg zwaar. “Ik sprak de taal niet 
en kende helemaal niemand. Ook moest ik erg wen-
nen aan de Duitse hardheid en directheid.”

Waar ter wereld hij ook woont, Eddy voelt zich Su-
rinamer. Dat hij ook een trotse Surinamer is zien 
we aan de foto die na een van zijn wedstrijden is 
gemaakt. Gehuld in een pangi, met hoofdtooi en 
een speer, poseert hij voor de Surinaamse vlag. “In 
Suriname kom ik pas echt thuis en kom ik tot rust. 
De Surinaamse vlag wilde ik per se op de achter-
grond hebben.” 

Hangmat
De hoge neutenwoning is gebouwd in de jaren zeven-
tig. Sindsdien is er, op een likje verf na, weinig aan 
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de woning veranderd. Het huis is wel aan een op-
knapbeurt toe, maar die laat nog even op zich laat 
wachten, zegt de eigenaresse. “Mijn moeder is op 
leeftijd en kleine veranderingen aan het huis veran-
deren haar vertrouwde omgeving. Dat vindt ze niet 
zo prettig.” 
Dat Eddy hier al jaren kind aan huis is blijkt als 
hij spreekt over de vader van zijn beste vriendin. 
Rechts naast de ingang van de woning prijkt boven 
het schoenenrek zijn opvallende kleurenfoto. Hij is 
vijf jaar geleden overleden. Eddy’s ogen beginnen 
te glinsteren bij de gedachte aan hem. “Meneer D. 
heeft mij altijd gesteund en verteld hoe trots hij op 
mij is.” 

Opvallend element is ook de deur zelf. Dit is een zo-
genaamde boerendeur die bestaat uit een onder- en 
een bovenkant die los van elkaar geopend kunnen 
worden. Hierdoor kan je toch contact met elkaar 
onderhouden ook al is er geen keukenraam. Buiten 
tussen de neuten bungelt namelijk een hangmat. 

Voor Eddy is dit zijn favoriete plek. “Na een drukke 
dag of training lig ik hier te ontspannen en denk ik 
aan mijn volgende carrièrestappen, trainingen en 
droom ik een beetje.”

Keuken
Als topsporter, en zeker voor een wedstrijd, is de 
keuken een belangrijke plek in huis. Zo’n zes we-
ken voor de grote dag begint Eddy aan een strak 
voedingsschema om in wedstrijdvorm te komen. Dit 
betekent dat er zeven tot acht afgemeten maaltij-
den op het menu staan. Hij maakt deze zelf en legt 
het vriesvak vol met voorgeproportioneerde stukjes 
vis en kip. Eddy is niet altijd zo streng voor zichzelf. 
“Als ik geen wedstrijd heb vind ik dat ik ook gewoon 
naar een warung moet kunnen gaan.” 
Hoewel Eddy te gast is aan de Kersstraat zie je dui-
delijk zijn aanwezigheid. Een gifgroene Kawasaki 
motorfiets staat buiten onder een doek weggestopt. 
“Ik houd van motorrijden maar na een behoorlijke 

val staat hij nu wel een tijdje stil.” Als professioneel 
bodybuilder kan hij het risico op blessures niet ne-
men zegt hij, terwijl hij de verwondingen op zijn 
armen laat zien. 
Ook de sporen van zijn succesvolle carrière zijn in 
het huis zichtbaar. Met trots toont hij de ingelijste 
foto van de dag dat hij werd gedecoreerd door de 
president. Dit kwam voor Eddy als een grote ver-
rassing. “Ik kwam terug in Suriname en wist alleen 
dat ik was uitgenodigd op het presidentieel paleis. 
Dat vond ik al bijzonder en toen werd ik ook nog 
naar voren geroepen en toegesproken.” Hij voelt 
zich daardoor echt gewaardeerd voor zijn inzet voor 
Suriname. De trofeeën en medailles die hij tot nu 
toe veroverde staan in zijn eigen woning. Toch zal 
Eddy als het aan hem ligt niet lang in Suriname blij-
ven. Om zijn kansen om Mister Olympia te worden 
te vergroten wil hij naar de VS verhuizen. “Ik heb 
een nieuwe trainer in Amerika gevonden die me kan 
helpen bij het realiseren van mijn grootste droom”, 
mijmert Eddy al bungelend in zijn hangmat. 
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Heerlijk ontspannen ligt u achterover 
in een comfortabele stoel met een 
koel drankje binnen handbereik. De 
manjaboom boven uw hoofd zorgt voor 
bescherming tegen de felle zon en een fris 
briesje waait tegen uw wangen. U hoort 
het water kabbelen. Rust en comfort. 
Denkt u nu hardop in welk resort dit 
zich afspeelt? U zult zich verbazen; dit 
is een paradijs in uw eigen tuin. In een 
tropisch klimaat als dat van Suriname is 
het hebben van een mooie tuin bij velen 
een wens. 

Het bedrijf Green Gardens is een van de 
weinige bedrijven in Suriname dat alles voor 
u kan aanleggen. Van een botanische tuin, 
compleet met vijver, soela’s, voetpaden, 
bouwwerken en een vlonderdek, tot een 
zakelijke, strakke tuin met steen en grote 
planten.

‘Dr. Green’ van Green Gardens, vertelt 
over de unieke vakkennis waar de 
inmiddels vijftien personeelsleden van het 
tuinarchitectuur bedrijf over beschikken. 
“Wij beschikken over veertig jaar ervaring in 
tuinarchitectuur. Tuinen ontwerpen is meer 
dan alleen planten in de grond stoppen of 
een boulder plaatsen. Iedereen weet wat 
een palm is, maar het probleem begint 
wanneer de palm niet goed groeit. Is er iets 
mis met de grond? Zit er een bepaald soort 
bacterie in? Hier moet je kennis voor in huis 
hebben. Ook groeien niet alle planten goed 
naast elkaar. Er is kennis nodig van botanie, 
ecologie en biologie om te weten in welk 
gezelschap planten zich prettig voelen. 
Goede vakkennis is dus essentieel bij het 
inrichten van een tuin. 
Wij zijn in Suriname een van de weinige 
bedrijven die deze vakkennis bezitten. Ook 
is het een feit dat vele andere bedrijven 
slechts in staat zijn om delen van een tuin 
aan te leggen. Wij leveren het complete 
pakket. En nog belangrijker, wij komen na 
wat we beloven”, aldus Dr. Green.

Nieuwe woning
Green Gardens ziet een groeiende 
belangstelling bij zowel bedrijven als 

particulieren voor een mooie tuin. Het bedrijf 
heeft onder andere projecten uitgevoerd 
voor de EBS waarbij zij de herinrichting van 
het Louis Doedelplein op de hoek van de 
Saramacca- en de Zwartenhovenbrugstraat 
voor hun rekening namen. Nu werken ze 
onder andere aan de tuininrichting van 
het Jacana Amazon Wellness Resort. Het 
budget voor de tuinen is geheel naar wens 
van de klant te bespreken. “Terugkijkend 
naar de laatste tien projecten die wij hebben 
opgeleverd voor een compleet nieuw 
aangelegde tuin, liggen de kosten tussen de 
SRD 130 tot SRD 1500 per vierkante meter”, 
vertelt Jareth Soemodihardjo, directeur van 
Green Gardens. Voor kleinere budgetten 
heeft Green Gardens het goedkope rode 
granietsplit beschikbaar. “Dit is rode 
steenslag dat zeer geschikt is om een tuin 
mee te decoreren en betaalbaar”, zegt Dr. 
Green. 
Het is ook een goed moment om Green 
Gardens in te schakelen wanneer u net 
bent gestart met de bouw van uw woning. 
“Plan uw droomtuin. Een goede planning is 
het halve werk. Hoe eerder mensen bij ons 
aankloppen, hoe beter. Samen bespreken 
wij uw wensen en ideeën en geven u hierin 
advies voor een goed aangelegde tuin. 
Bijvoorbeeld de plek van de erfkraan en het 
creëren van een goed afwateringssysteem. 
Ook hebben veel mensen de wens om hun 
woning, interieur en buitenruimte op elkaar 
af te stemmen. Architect en tuinarchitect 
kunnen tijdens de bouw van het huis met 
elkaar om tafel om binnen en buiten het 
huis eenzelfde gevoel te creëren dat bij 
elkaar past”, zegt Soemodihardjo. De 
directeur benadrukt ook de waarde van een 
mooi aangelegde tuin. “Investeren in een 
tuin is ook investeren in de waarde van uw 
huis.” 

Geen stress
Naast het aanleggen van complete 
tuinprojecten, wordt de hulp van Green 
Gardens regelmatig gevraagd door mensen 
van wie de tuin nooit is afgemaakt. “Dan 
komen we in een tuin, waar alles al 
maanden stil ligt. Het probleem ligt vaak 
bij het budget en de planning van de 
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De hedendaagse tuin

Energie Bedrijven Suriname
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tuin

eerdere opdrachtgever. Deze heeft het 
project verkeerd begroot, was niet in 
staat aan de juiste materialen te komen, 
of wist simpelweg niet meer hoe verder 
te gaan. Wij besteden veel tijd aan de 
voorbereidende fase. De klant mag precies 
aangeven wat zijn droomtuin is binnen 
welk budget. Vervolgens gaan wij aan de 
slag. Door onze korte lijnen met onder 
andere leveranciers in het buitenland, 
raakt ons project nooit achter op schema.

Op dit moment leggen wij de tuin aan 
voor Jacana. Hiervoor hebben we in 
zeer korte tijd ruim vijfhonderd planten 
geïmporteerd”, vertelt Soemodihardjo. 

Green Gardens neemt op deze manier een 
stuk stress weg bij de klant. “Bij ons wordt 
de klus geklaard. Binnen de afgesproken 
tijd. Als de zon fel is, werken wij door. Als 
het keihard regent, gaan we ook door.

De klant kan ons vertrouwen en op ons 
rekenen dat is belangrijk”, zegt Dr. Green. 
Als de klant dat wenst kan Green Gardens 
ook het onderhoud voor haar rekening 
nemen als het project helemaal is afgerond.

Marina en Resort Waterland
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Marina en Resort WaterlandDe patio
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Soort woning   Laagbouw
Bouw opp. 278 m²
Perceel opp.    570 m²
Titel grond Erfpracht
Slaapkamer 3
Bad en toilet    2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien  
 van alle gemakken op
  een zeer gewilde locatie
Contact info     Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497 – 457183
 550466

€210.000,-

Uitvlugt O7   ( W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5 )

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, staat deze prachtige laagbouw woning. 
Deze woning, gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken en voldoet aan alle moderne 
eisen; zoals warm en koud water, 3 fase stroom 110 en 220 volt, airco, automatische 
garagedeur en schuifpoort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van ongeveer 278m². 
Het gehele terrein is volledig in cultuur gebracht met verhardingen, bestaande uit bestrating 
en betegeling rondom de woning en de oprit naar de garage toe met diverse looppaden. In 
de tuin vindt u enkele sierheester en palm bomen met een onderbegroeiing van hoofdzakelijk 
gras. De woning heeft drie slaapkamers waarvan een slaapkamer een masterroom is met 
eigen bad en toilet. De andere twee slaapkamers hebben een gedeelde bad en toilet. 
Hier vindt u ook de aansluitingen en afvoeren voor een wasmachine en droger en andere 
faciliteiten zoals boiler en hydrofoor. De keuken is voorzien van alle gemakken, zoals een 
vaatwasser, microwave, gasfornuis, microwave en koelkast met ice-maker. Het blad is van 
graniet en heeft een klein bar/zit gedeelte. Vanuit de keuken kunt u direct toegang krijgen 
tot het achterterras of via een traptrede omlaag naar de ruime woonkamer die toegang geeft 
tot de slaapvertrekken en het voorterras. Deze ruime woning is voorzien van dievenijzers 
en een alarmsysteem. De vloer bestaat uit keramische tegels en het plafond is van plastic 
schroten. Bent u op zoek naar een woning in een zeer gewilde omgeving? Dan dient u niet 
te lang te wachten. Dit is een koopje die vrij op naam voor de prijs van € 210.000,- wordt 
verkocht. Hierdoor bespaart u dus de overdrachtsbelasting van 12%.

WONINGEN

€129.500,-

Noord (W0360B9 - Powisie hk Picoletstraat 18)

Deze splitlevel woning staat op een eigendoms hoekterrein van 747m²,  langs een 
geasfalteerde weg te Morgenstond. Het is makkelijk bereikbaar via de Kristalstraat en de 
Anton dragtenweg. De woning heeft 3 slaapkamers en tweemaal bad en toilet. Twee van de 
slaapkamers liggen op de bovenverdieping met een dichtbij gelegen badkamer. De woning 
is speels ingedeeld met diverse hoogte verschillen. Vanuit de garage (voor 1 auto met 
automatische rolpoort) krijgt u toegang tot de laundry en keuken. Van daaruit gaat u middels 
een korte verhoging naar de kamer die toegang geeft tot een voorbalkon met schuifdeuren 
en uitzicht over de straat. De woonkamer heeft een kleine trap naar een vide die dienst kan 
doen als tv kamer met een klein nisje voor een bankstel. Van hieruit gaat u middels een 
paar traptreden naar de slaapvertrekken, waarvan de overloop uitkijkt over de woonkamer. 
Dit huis is voorzien van airco en 3 fase stroom met 110volt en 220volt. Er is een apart 
hondenhok buiten, berging en een prieel met terras. De gehele woning verkeert technisch 
in een zeer goede staat. Echter is er her en der sprake van achterstallig onderhoud. In 
de vraagprijs is rekening gehouden met deze werkzaamheden, o.a. het opheffen van een 
lekkage op het dak en complete schilderwerkzaamheden van de woning. Bent u op zoek 
naar een erg knusse en leuke woning die werkelijk een thuis kan worden genoemd tegen 
een faire prijs? En bent u niet bang nog even uw handen uit de mouwen te steken? Dan is 
dit zeker iets voor u.

Soort woning Splitlevel hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 747m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Leuke woning op een  
 fraai hoekkavel met een  
 beetje werk
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497  
 457183/550466 
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€65.000,-

Commewijne W9  (W0341B3 – Lust en Rust perc 42)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 110m²
Perceel opp. 200677m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden hoogbouw  
 woning  
 die voor 60%  
 afgebouwd  
 is  

Contact info Surgoed
 Makelaardij
 Tel.: 493497  
 457183/550466 
 Jerson Zorgvol 
 7106677

WONINGEN

€76.000,-

Uitvlugt K5  ( W0363B6 – Mollystraat 10 )

Deze warme woning staat in een gezellige straat. De volwassen beplanting en 
sier dievenijzers geven de woning karakter. Het huis is van steen opgetrokken 
en heeft een oppervlakte van 167 m2. Aan de linkerkant heeft de woning een 
gesloten garage van 23m2 waar 2 voertuigen achter elkaar kunnen staan. Het 
erf is aan de voorzijde betegeld. Aan de zijkanten en achterzijde is er gras. 
Via het voorbalkon kom in je in de ruime woonkamer. De volledige woning 
is betegeld en het plafond is van triplexplaten. De keuken is ruim en kijkt uit 
over de achtertuin. Er is een gesloten bijkeuken van ongeveer 12m2. Via de 
hal kom je bij de 3 slaapkamers, toilet en ruime douche ruimte. De kamers zijn 
gemiddeld 12m2 en de grote slaapkamer aan de voorzijde 16 m2. Achterop 
het erf is er een berghok. De woning is in redelijk tot goede staat. Wel zal er 
geverft moeten worden en is er wat achterstallig onderhoud bij de ramen. 
Verder is het een prima woning. Met een kleine investering maakt u er een top 
woning van. De buurt staat bekend als het politie project. Het is voornamelijk 
rustig en veilig wonen. De univerisiteit, TBL en de Hermitage Mall zijn allemaal 
te bereiken in een straal van 3 km. Deze woning is zeker de moeite waard om 
te bezichtigen.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 167m²
Perceel opp. 432m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Zandstraat

Contact info Surgoed
 Makelaardij
 Telefoon:   
 493497/457183
 550466 
 Joel Terzol   
 7163400

N.O.T.K.

Commewijne T6  (W0344B6 – Oost-West verbinding 41)

In Commewijne staat dit aanzienlijk stuk grond, dat een oppervlakte heeft van 
4,128m². De eerste woning staat aan de linkerzijde van het perceel en heeft 
een oppervlakte van 120m². Het is een stenen woning afgewerkt met een 
V-dak. De binnenkant van de woning is gedeeltelijk geverfd. Het huis heeft 
4 slaapkamers, een bad en toilet en een woonkamer die leidt naar een open 
keuken. De woonkamer heeft overzicht op het voorterras. Het huis is volledig 
betegeld en er zijn in alle vertrekken schuiframen geplaatst. De tweede woning 
staat aan de rechterzijde van het perceel en heeft een oppervlakte van 224m². 
Dit is een hoogbouw woning waarvan de beneden verdieping van steen is 
opgetrokken en de boven verdieping van hout is opgetrokken. De woning heeft 
in totaal 6 slaapkamers waarvan 5 op de boven verdiepen zijn. Op de beneden 
verdieping zijn de woonkamer, een open keuken en ook het bad en toilet. Het 
perceel heeft een weg van ongeveer 6 meter lopen naar de Suriname rivier. 
Het perceel ligt aan de hoofdweg van de Oost – West verbinding, en is hierdoor 
op enkele minuten afstand van de belangrijke faciliteiten. Ook als u houdt van 
“sightseeing” kunt u via de Oost – West verbinding naar openluchtmuseum 
Fort Nieuw Amsterdam  en de Militaire kazerne. In een prachtig parklandschap 
maakt u kennis met de boeiende geschiedenis van Suriname. 

Soort woning Laagbouw en 
                          hoogbouw
Bouw opp. 120m²/224m²
Perceel opp. 4128m2
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4/5

Bad en toilet 1/1
Contact info         Surgoed
                          Makelaardij 
Journey Burnet Tel.: 493497 
457183/550466 – 7220250

€79.000,-

Noord U4     (W0343B3 – Ceresstraat 14)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 375m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden    2 
appartementen op de 
benedenverdieping 

Contact info 
Surgoed Makelaardij 
Mw. B. Chin Tel.: 493497 
457183/550466 – 7163700
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WONINGEN

€95.000,-

Uitvlugt N4  ( W0361B6 - Doloresstraat 23 )

Gelegen op Uitvlugt is er een ruime hoogbouw woning te koop aan de 
Doloresstraat no 23. De grondtitel is eigendom. 
De woning is ingedeeld in 4 appartementen. Elk appartement heeft een eigen 
keuken, woonkamer, bad/toilet, 110 elektriciteit, hydrofoor, dievenijzer en een 
balkon. 
1 appartement heeft 2 slaapkamers en de 3 overigen hebben 3 slaapkamers 
(in totaal 11 slaapkamers). De woning heeft een bouwoppervlakte van 165 m2. 
Het perceel is omrasterd en heeft een oppervlakte van 560 m2; het is goed 
onderhouden. De woning heeft een garage voor meer dan 2 auto’s en heeft 
een voor- en achtertuin.
De volgende voorzieningen zijn in de directe omgeving te vinden, o.a.: SWM, 
Telesur, diverse banken, EBS, slagerij, scholen en supermarkten, Cybercafe, 
Dierenarts, Taxi bedrijven, Markt, Apotheken, Shopping mall, Sauna/spa, 
zwembaden, Fitness center. Er is voldoende ruimte om te parkeren voor uw 
gasten en zelfs een speeltuin is aanwezig voor de kinderen. De wegen zijn 
verhard en er is een goede busverbinding. Dit object is goed als investering 
voor verhuur van appartement of woonhuis. 

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 165m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 11
Bad en toilet 2

Bijzonderheden  
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497/   
 457183/550466
– Journey Burnet 7220250

€70.000,-

Wanica N11   (W0342B6 – Thelmaweg 34a)

Dit perceel met laagbouw woning staat op de hoek van de Carlo –en Thelmaweg. 
De Thelmaweg grenst aan de Indira Gandhiweg en is een doodlopende straat. 
Hierdoor is het verkeer geminimaliseerd. De berm die voor de woning staat 
is beplant met mooie sierpalmen die elke gast verwelkomt. Het erf is te 
betreden via 3 voetgangerspoorten. Bij het binnentreden van de hoofdingang 
kom je terecht in een grote ruimte waar de keuken en een ruime woonkamer 
onderdeel van is. De woning heeft 2 slaapkamers die een gedeelde sanitaire 
ruimte hebben. Het dak is bedekt met duurzame rode trapeziumplaten. Ook is 
er een hele bijzondere afwerking aan weerzijde van het huis doordat er spotjes 
zijn geplaatst in het plafond. Dit geeft de woning uiteraard een extra tint. 
Hoekkavels hebben de meest aantrekkelijke ligging. De wind waait het huis 
binnen vanuit beide kanten. Bovendien heb je een brede kijk op beide wegen 
en tegelijkertijd kan je genieten van voorbijkomende weggebruikers. Het 
perceel bestaat uit zandgrond en is redelijk goed onderhouden. Het perceel 
heeft een frontbreedte van 7m en een diepte van 25m. Totaal heeft het dus 
een oppervlakte van 175m². 

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 123.05m²
Perceel opp. 175m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1

Contact info 
Surgoed Makelaardij Journey Burnet 
Tel. : 493497/457183/550466 – 
7220250

€42.000,-

Wanica N10 (W0331B3 - Raghoebarsingweg 17)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 110m²
Perceel opp. 384.65m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Diefijzer
Contact info Surgoed
 Makelaardij
 Tel.: 493497/
 550466
– Jerson Zorgvol 7106677

€55.000,-

Wanica K14 ( W0355B3 - Harry Baijnathstraat 17 )

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150 m²
Perceel opp. 600 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Hydrofoor,  
 Diefijzer,  
 Garage met  
 oproldeur

Bijzonderheden  
Contact info Surgoed  
 Makelaardij 
 Tel. : 493497/ 
 550466
- Jerson Zorgvol 7106677
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€55.000,-

Wanica B8   ( W0362B6 – Rasianastraat Perc 79 )

Aan de Rasianastraat, een zijstraat van de Highway in het district Wanica, (beter 
bekend als de voormalige plantage Houttuin) hebben wij nu te koop een woning 
die tot aan de ringbalk hoogte af is. De muren moeten nog geschuurd worden, 
zowel aan de binnen- als de buitenkant.
Bij de aankoop van dit object is de tekening van de woning beschikbaar en 
kan handig zijn bij de verdere voltooiing van het huis. De verkoopprijs is zeer 
schappelijk. Om deze woning verder af te kunnen bouwen, wordt geschat op 
een investering van € 30.000,-. De bouw van de woning verkeert in goede staat. 
Het perceel heeft een oppervlakte van 621 m²; de frontbreedte is 16 meter en 
de diepte ca. 38,8 meter. Het heeft als titel eigendom. Er zijn nieuwe kokers 
geplaatst aan de voorkant van het perceel en heeft een goed rioleringssysteem 
waardoor het water keurig afgevoerd kan worden. De wijk is echt een leuke 
volksbuurt waar meer senioren wonen en er dus sociale controle aanwezig is. 
In de directe omgeving van de hoofdweg (Highway) bevinden zich winkels, 
restaurants en goede scholen. 

€365.000,-

Uitvlugt K5   ( W0285B6 - Hoebbalaan 24)

Deze prachtige woning staat aan de Hoebbalaan 24, een zijstraat van de Hendrikstraat. Het 
huis is met smaak gebouwd. De gehele woning is omrasterd met een hoge schutting van 
steen en aan de voorzijde met sierhekwerk met twee hoge automatische schuifpoorten. U 
kunt de woning binnengaan via de fraaie grote entree of via de garage, die ruimte heeft 
voor twee grote auto’s via een automatische oproldeur. U kunt eventueel aan de zijkant 
van het huis een auto met boot kwijt door gebruik te maken van de tweede ingang. Via de 
garage krijgt u toegang tot de laundry en de ruime woonkamer met hoge vide. Deze vide 
is te bereiken via een metalen roltrap die toegang biedt tot de verdiepingsvloer. Hier zijn er 
2 kamers die dienst kunnen doen als kantoor of slaapkamer. Er is ook een open ruimte van 
zeker 60m² die gebruikt kan worden voor een game room of als relax ruimte. Er zijn op de 
begane grond maar liefst 3 ruime slaapkamers. Een daarvan is de masterroom met bad/
toilet, jacuzzi met stoomcabine en sauna, en een aparte douche. De andere slaapkamers 
hebben een gedeelde bad en toilet. De ruime keuken met verhoogd plafond is voorzien van 
een grote moderne keuken (rood) die voorzien is van alle gemakken zoals grote rvs koelkast 
met ice maker, vaatmachine en afzuigkap, microwave en een luxe gasfornuis met oven. Via 
de woonkamer bereikt u het achterterras waar een werkelijk haven van rust te vinden is. 
U kunt vanaf dit overdekt open achterterras toegang krijgen tot de achtertuin die helemaal 
afgesloten is als een soort binnenhof. Hier vindt u het ruime zwembad van 50m² en het 
buitenterras met buitenkeuken en buitendouche. Niet nodig om mede te delen dat deze 
woning voorzien is van alle voorzieningen zoals 20kva stroom, fully airco, warm en koud 
water, telefoonaansluiting en internet, satelliet televisie en een alarmsysteem. Kortom, het is 
een prachtige residentie gebouwd naar smaak en kwaliteit voorzien van alle luxe! 

Soort woning   Bungalow
Bouw opp. 350 m²
Perceel opp.    831 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3

Bad en toilet    2
Bijzonderheden Instapklare woning 
Contact info     Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497 – 457183
 550466

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 621.28m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden De woning is voor  
 de helft gebouwd

Contact info Surgoed
 Makelaardij
 Tel.: 493497   
 457183/550466 –  
 Journey Burnet   
 7220250
 

WONINGEN

€130.000,-

Noord U1 (W0329B3–Paulus E.P. Indiaanstraat 151)

Soort woning Laagbouw  
 met  app.
Bouw opp. 356m²
Perceel opp. 675m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 5

Bijzonderheden 1 woning en  
 3 appartn. 
Contact info Surgoed  
 Makelaardij  
 Tel. : 493497 

– Jerson Zorgvol  7106677
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€65.000,-

€115.000,-

€49.000,-

Commewijne   (W0335B6 – Moeloetweg 37)

Kasabaholo   (W0332B9 – Etmedoraweg)

Para R16   (W0328B9 – Adolf Elias Cairostraat, Mamba)

In het district  Commewijne, aan de Moeloetweg te Voorburg, bevindt zich deze leuke 
laagbouw woning op een groot terrein van meer dan 4000m². De straat waar deze woning 
zich bevindt is nog niet geasfalteerd, maar in de directe nabijheid vind volop ontwikkeling 
plaats op het militair project te Voorburg. Deze woning met een bouwoppervlakte van 317m² 
staat op een ruim grondhuur perceel van 4.124 m². Het gehele perceel is compleet in cultuur 
gebracht met bloemen en planten zoals diverse varianten tangelo, sinaasappels, grapefruit, 
pompelmoes, manderijn, mango en advocado. Het terrein rondom de woning is opgehoogd 
en vanaf de straat is er een oprit naar de open  garage. De materialen die gebruikt zijn in de 
woning zijn gangbaar en standaard,  het dak bestaat uit zinkplaten met dakgoten gemaakt 
uit zink en het plafond van plastic schroten. Er is een ruim balkon aan de voorzijde met zicht 
op de voorlangs lopende weg. Aan de achterzijde van de woning is een gedeelte van het 
terrein nog bebost. 2 fase 110/220 stroom aansluiting, hydrofoor met warm en koud water, 
airco en dievenijzer zijn aanwezig. De ramen bestaan uit schutters en het hekwerk rondom 
is gemaakt van gaas met beton. Via de schuifpoort krijgt u toegang tot de open garage, van 
waar uit u toegang heeft tot de woning. In de woning bevinden zich drie ruime slaapkamers 
met een gedeelde bad en toilet. Er is een ruime keuken  die los staat van de woonkamer, de 
vloer in de woning is betegeld maar gedateerd, hoe dan ook voor de locatie en de prijs een 
zeer leuk en aantrekkelijk object. 

Aan de Etmedoraweg 27 staat deze woning als model in een reeks van acht (8) woningen 
welke door ons verkocht worden. De Etmedoraweg is een zijstraat van de Wanicaweg, 
gelegen tussen Leiding en de Kasabaholoweg, met vele voorzieningen op een steenworp 
afstand, zoals manege Ponderosa. Een rustige straat waar u vanaf uw balkon heerlijk kunt 
genieten van de rust en natuur. Deze nieuwe woningen zijn opgeleverd in 2013 en instapklaar, 
u hoeft er alleen maar uw kleren te pakken en u kunt uw intrek nemen in een compleet 
ingerichte woning, al naar gelang u USD10.000,= of de tegenwaarde hiervan tegen de 
geldende dagkoers in Euro's wilt betalen voor de inrichting. Het perceel waarop de woning 
staat is voorzien van een hekwerk met poort. De woning heeft een hoofd- en zij-ingang. 
Eenmaal binnegekomen door de hoofdingang, komt u in een grote open ruimte welke dienst 
doet als woon-,eetkamer en keuken. Het open karakter is ideaal voor het gezinsleven. 
Naast het fijne open terras en het centrale punt van de woning waar het gezinsleven zich 
afspeelt, beschikken deze woningen verder over twee(2) ruime slaapkamers, waarvan 1 
master bedroom met douche- en toiletruimte en een kamer die ingericht kan worden als 
studeerkamer. De tweede slaapkamer heeft ook een eigen bad- en toiletruimte, echter 
is deze ruimte ook toegangkelijk voor de gasten. Last but not least, de twee (2) grote 
slaapkamers hebben ieder een, a la Amerikaans model, walk in closet. Puur voor het gemak 
is deze opbergruimte in de woning gelegen. Kortom alle acht (8) woningen zijn vervaardigd 
van duurzame kwaliteitsmaterialen. Altijd reeds een eigen woning gewild, aarzel niet langer 
en maak daarom vandaag nog kontakt met ons.

Lekker rustig buiten de stad verblijven is nu mogelijk te Republiek Mamba, op deze boedel 
plantages kunt u een huurrecht kopen met woning. De woning is een vakantie woning die 
staat op een kavel van ongeveer 1200m² groot, op steenworp afstand van de kreek.

De woning is gebouwd van bakstenen en heeft twee slaapkamers waarvan een met eigen 
bad en toilet, een woonkamer met open keuken en een zeer groot leefbalkon. Het balkon 
bied uitzicht richting de kreek echter is het huis verscholen tussen de bomen. Een prachtige 
rustige vakantieplek met een kreek waar u heerlijk kunt zwemmen. Deze woning ligt niet 
pal naast de kreek, alhoewel u wel zicht op de kreek heeft en er vrij naar kunt lopen over 
het tussenterrein (25m), het voordeel is dat u geniet van de kreek maar toch meer privacy 
geniet.

De woning heeft aan de voorzijde een schutting met sierhekwerk met een automatische 
schuifpoort. Deze woning is geschikt voor zowel kort als lang verblijf, alle nutsvoorzieningen 
zijn aanwezig en de woning verkeert in een uitmuntende staat. De woning wordt compleet 
verkocht met de bijhorende meubels en inventaris.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 317 m²
Perceel opp. 4124 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 110/220 stroom  
 aansluiting 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497   
 457183/550466
 – Journey Burnet  
 7220250

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 120 m²
Perceel opp. 477 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Aankoop d.m.v.   
 kontante afwikkeling of  
 huurkoopconstructie 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel. : 493497 – Joel  
 Terzol 7163400/B.Chin  
 7163700

Soort woning Bungalow   
 vakantiewoning
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 868m²
Titel grond Grondhuur,
 opstalrecht contract
Slaapkamer 2

Bad en toilet 2
Bijzonderheden Vakantiewoning 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/550466

WONINGEN
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WONINGEN

€130.000,-

Kwatta K4   (W0356B3 - Quatrostraat 89)

Deze prachtige woning staat aan de Quatrostraat, een zijstraat van Doebestraat 
te Kwatta. Deze woning is in 2012 gebouwd en staat op een eigendomsperceel 
van ±600m² en heeft een stenen omrastering met razor wire. Het terrein is 
beplant met beschuit gras en wordt goed onderhouden. De electrische poort 
verschaft toegang tot het terrein. De woning is fully air-conditioned, heeft 3 
slaapkamers, ruime woonkamer met voorbalkon, keuken, wasruimte, berghok, 
bad en toilet en garage met electrische oproldeur. De woning heeft ook alle 
aansluitingen za: Internet, 110/220stroom, alarm met beamer rondom de 
woning, airco’s. 

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m2
Perceel opp. 600m2
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1

Bijzonderheden Fully airco,   
 diefijzer,
 alarm, warm   
 water,   
 110/220V 
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. :
 457183/550466 –  
 Jerson Zorgvol   
 7106677

€80.000,-

Uitvlugt O6  (W0227B9 - Confidentieel)

Prachtige hoogbouw woning in een zeer goede buurt te Uitvlught. De woning 
is een model uit de jaren '80 maar compleet modern gerestyled, met alle 
luxe die men hedentendage kan verwachten. Men krijgt toegang tot de 
woning middels een automatische schuifpoort, waarna men onder de woning 
de auto kan parkeren. Onder de woning is een terras met een appartement 
die een eigen  keuken en badkamer heeft. Onder de gehele woning is een 
kelderruimte die kan dienen voor opslag en berging. De ruime woonkamer is 
voorzien van een prachtige parketvloer gecombineerd met enkele authentieke 
elementen zoals een wand van natuursteen. De woonkamer loopt over in de 
luxe keuken (make her happy) voorzien van allerhande apparatuur (boretti 
gasfornuis) en een granieten blad. Er is een aparte hobbyruimte die aansluit op 
de woonkamer, een modern gastentoilet is aanwezig. Via een brede trap krijgt 
met toegang tot de hogere woonlaag waar de slaapvertrekken zich bevinden. 
Er zijn 3 slaapvertrekken allemaal voorzien van een airco en Sphinx wastafel 
en een badkamer. De masterroom beschikt over een zeer luxe  eigen badkamer 
voorzien van Sphinx sanitair: toilet, bidet dubbele wastafels, dubbele douches 
en Grohe kranen. De gehele woning is voorzien van alarm, fully airco, ruimte 
met bijkeuken, voor- en achterterras, fraaie mooie tuin met veel privacy. Dit 
huis is op en top afgewerkt zoals het hoort, leven op niveau in een residente 
omgeving in een tophuis? Belt u ons voor meer informatie.

Soort woning Splitlevel/  
 Hoogbouw
Bouw opp. 400 m²
Perceel opp. 900 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3

Bijzonderheden Eigen 
Appartement
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel.: 493497
 

€159.000,-

Noord V1 (W0350B6 - Grapefruitstraat 133-144)

Aan de Grapefruitstraat no. 137 en no. 144, een zijstraat van Advocaatstraat, staan 
er twee prachtige appartementencomplexen te koop. Het is gelegen aan de linkeroever 
van de Surinamerivier, ten westen van de Anton Dragtenweg in het distrikt Paramaribo, 
te Morgenstond. Via een gesloten poort krijg je toegang tot dit complex. Het gaat om 4 
identieke boven- en beneden woningen. In totaal zijn er 8 units die te huur wordt aanbiedt. 
Elke ruimte heeft 2 slaapkamers, bad en toilet, woonkamer, keukenblok, koud/warm water, 
110/220V, internet en het is volledig gemeubileerd. Drie van de acht ruimtes zijn al verhuurd. 
De huur bedraagt € 325,-. Beide complexen hebben units groot 200m2, de kavels hebben 
een oppervlakte van 600m2 en 570m2, eigendom. De appartementen zijn niet alleen ruim en 
schoon, maar ook luxueus ingericht. Ze bieden ruime, comfortabele kamers in een prettige, 
huiselijke ambiance. Verder is het terrein grotendeels betegeld en het achtererf verhoogd. 
Er is een goede omrastering geplaatst van ruim 2 meter hoog en er is voldoende verlichting. 
Altijd reeds willen investeren in een goed draaiend appartementen complex?  Aarzel dan niet 
langer en neem vandaag nog kontakt met ons op!

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200 m²
Perceel opp. 589m²/600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 8
Bad en toilet 4

Bijzonderheden Appartementenunits,
 4 identieke boven/ 
 benedenwoningen 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497   
 457183/550466 –  
 Journey Burnet
 7220250

€170.000,-

€122.500,-

Wanica M13 (W0313B3 – Zijstr Hare Ramaweg 4)

Centrum P4  (Z0033B3–Verl.keizerstraat 80)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 370 m²
Perceel opp. 818 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 + 3

Bijzonderheden Warm water,  
 diefijzer,  
 airco. 
Contact info Surgoed  
 Makelaardij  
 Tel.: 493497

– Jerson Zorgvol 7106677

Soort object Hoogbouw,  
 2 stenen  
 panden  
 achter elkaar
Bebouwd opp. 480 m²
Perceel opp. 380 m²
Titel grond Grondhuur
 (bebouwing  
 en bewoning) 
Kamers  
Bad en Toilet 

Bijzonderheden Uitstekend 
 voor zaken-
 pand met  
 voldoende  
 opslagruimte 
Contact info Surgoed  
 Makelaardij  
 Tel. : 493497 
 550466
– Joel Terzol 7163400
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advertentie

WONINGEN

€345.000,-

Wanica G5   (W0352B6 – Menckenbergstraat perc 56 )

Aan de grens van het Meckenbergproject (Villa park Uitvlugt 2 genoemd) hebben wij 
nu een compleet appartementen complex te koop. Via een eigen betegelde weg krijg je 
toegang tot dit complex. In totaal zijn er 12 appartementen die verhuurd worden. Alle 
kamers zijn voorzien van een eigen douche, toilet en keukenblok. Het terrein is erg diep 
naar achter en kan uitstekend verkaveld worden. Zeker omdat het een eigendoms kavel is. 

De vierkante meter prijs voor kavels in het project liggen rond de 50 a 60 Euro per meter. 
Onze prijs komt uit onder de 30 euro per meter incl. opstallen. Een Top prijs. Verder is 
het terrein grotendeels betegeld met straat tegels en is het achterland verhoogd. Er is een 
goede omrastering geplaatst van ruim 2 meter hoog en er is voldoende verlichting. Dit is 
een TOP prijs.

Soort woning 12 appartementen
Bouw opp. 500 m²
Perceel opp. 12118 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 12
Bad en toilet 12

Bijzonderheden 12 appartementen 
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497
 457183/550466
– Joel Terzol   7163400



ADVERTORIAL
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€169.000,-

Noord W1   (W0364B9 – Eshanhoesen Abdoelrahmanstraat 108)

Ruime open leefruimte, ruime luxe keuken, ruime slaapkamers, ruime garage, ruime tuin 
en dit alles in een rustige buurt, op een steenworp afstand van de nieuwe Amerikaanse 
Ambassade, sholen, winkelcentra, recreatieoord Leonsberg, uitgaanscentrum Paramaribo. 
Bij het ontwerpen van deze moderne stenen laagbouwwoning heeft het begrip “ruim” 
centraal gestaan. De woning heeft een zeer degelijke uitstraling. Dit komt door de A-kwaliteit 
materialen, w.o. golfplaten als dakbedekking, die gebruikt zijn bij de vervaardiging van deze 
woning. De woning beschikt over 4 slaapkamers, waarvan 1 master bedroom. Op zowel het 
voor- als achterterras is het heerlijk relaxen na een dag hard werken. Verder heeft de woning 
een washok, een extra toilet en studie kamer die zich in de garage bevinden. De garage biedt 
ruimte aan 4 auto’s. De oppervlakte van het perceel waarop deze woning staat is 675m2. U 
betreedt het erf d.m.v. een automatische schuifpoort. Het erf is opgehoogd en onderwater 
lopen is hierdoor uitgesloten. De inrichting van het erf staat nog helemaal open, heeft u 
groene vingers, gaat u dan de uitdaging aan om er uw eigen botanische tuin van te maken. 
Verder is de woning voorzien van 3 fase stroomaansluiting, dievenijzer, alarminstallatie, 
vaste telefoonaansluiting en een schotelantenne. Gaat u voor ruim, oer degelijk, rust maar 
toch alles binnen handbereik, zelf karakter geven aan de woning, dan is dit de woning die 
u zoekt. Aarzel daarom geen moment, pak de telefoon en bel ons gerust. Wij zullen de 
voorwaarden om tot huur of verkoop over te kunnen gaan graag met u doornemen. Let wel, 
deze woning wordt zowel te huur als voor de verkoop aangeboden. Onze huurcontracten zijn 
minimaal 1 jaar. 

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 285m²
Perceel opp. 675m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airconditioned,  
 warm en koud water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 457183/550466 -
 B. Chin 7163700

WONINGEN

€425.000,-

Kwatta Q4    (W0346B9 – Paradijslaan 11)

Paradise Resort, Paradijslaan 11, de naam zegt het al, een goed verstaander heeft maar een 
half woord nodig, u waant zich in dit resort letterlijk en figuurlijk in het paradijs. Geen last van 
het drukke verkeer, geen zwerfvuil, geen dreiging van de boevengilde, De kindvriendelijke 
straten, een mooie, schone, groene maar bovenal veilige omgeving met een weldaad aan 
rust en privacy. De bewoners van dit resort nemen samen de verantwoordelijkheid om dit 
mogelijk te maken, door collectief op te draaien voor de kosten die hierbij gepaard gaan. De 
mooie appelgroene kleur van de woning waar het hier om gaat, de inrichting van de tuin, de 
verlichting rondom de woning, geven u het gevoel een sprookjeswereld binnen te stappen. 
Eenmaal binnen zult u getuige zijn van luxe en alles wat mens nodig heeft om zich echt thuis 
te voelen. Er zijn drie (3) ruime slaapkamers, waarvan 1 masterbedroom. Deze kamer heeft 
ook een Jacuzzi en een aardige walk in closet/kastenpartij waar moeder de vrouw al haar 
Michael Kors, Guess, Paris Hilton, Gucci, kleding, schoenen,  tassen en zonnebrillen in kwijt 
kan. Het leefgedeelte van de woning is erg ruim en plezierig om er uw gasten te ontvangen. 
En wilt u ze verassen met uw kookkunsten, dan kunt u zich uitleven in de keuken die 
voorzien is van alle moderne apparatuur. Verder zijn er twee terrasjes waar het aangenaam 
buiten zitten is. Een garage met rolpoort voor twee auto’s mag natuurlijk niet ontbreken. De 
woning heeft verder een bijkeuken, een buitentoilet en een tuinhuis. Het resort is 1 maal 
24 uur d.m.v. per persoonbeveiliging beveiligd, verder heeft de woning dievenijzers en een 
alarminstallatie. 

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 650 m²
Perceel opp. 999.34 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airconditioned,  
 gated community, warm  
 en koud water 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
 457183/550466 –
 B. Chin 7163700

€149.00,-

Wanica P10  (W0338B6 – Karsiweg 17)

Deze prachtige woning staat aan de Karsiweg, ten zuiden van de Vierkinderenweg. De 
Vierkinderenweg is een zijstraat van de welbekende Indira Gandhiweg en is vanuit meerdere 
wegen te bereiken. De woning is gunstig gelegen en er is ook een goede busverbinding 
naar het centrum.  De woning is over het algemeen uitstekend onderhouden.  Rondom het 
huis is een betegelde vloer van ongeveer 1 meter. Het overige gedeelte van het perceel 
is opgehoogd met hoog kwaliteit schelpzand. Vanuit het voorterras heb je een overzicht 
over een ruime woonkamer die doorloopt naar een luxueuze, open keuken. De vloeren 
binnenshuis zijn allemaal voorzien van welgemaakte tegels. Naast de woonkamer zijn er  3 
slaapkamers, waarvan 1 master bedroom die  een gedetailleerd bad heeft. De toiletruimte 
is voorzien van een douche cabine, badkuip, toilet en twee aaneengesloten wasbakken. De 
2 identieke slaapkamers delen een bad en toilet. De kwaliteit van het huis is te zien aan het 
duurzaam materiaalgebruik o.a. bij de schuiframen, de deuren zijn van massief hout, het 
plafond is afgewerkt met keurig kunststof schroten en natuurlijk is bij het verven van ’t huis 
gedacht aan ons tropisch klimaat. Ook het dak heeft mooi gekleurde trapeziumplaten die 
duidelijk zichtbaar zijn. Er is goed geïnvesteerd in de beveiliging van het woonhuis. De ramen 
en deuren zijn voorzien van stevige sloten en ook het voor- en achter terras is afgesloten 
door middel van modern dievenijzer. 
Extra’s van deze comfortabele woning zijn o.a.:        
• Aanwezigheid van 220V stroom • De keuze tussen koud en warm water               
Houd u van een vroege zondagochtend? Dan is ook de Zondagsmarkt op loopafstand! 

Soort woning Laag nieuwbouw
Bouw opp. 217m²
Perceel opp. 640.96m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3

Bijzonderheden Exlusief de
 luxe meubels 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497   
 457183/550466
 Journey Burnet 7220250
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WONINGEN

€72.500,-

€115.000,-

Centrum P4 (W0137B3 – Oranjelaan 51)

Wanica P11  (W0336B3 – Persadweg 5)

Aan de Oranjelaan 51 staat een hoogbouwwoning te koop van het oude Bruynzeel-type. 
Deze woning staat op een eigendomsterrein van 468,2 m2 in een rustig doodlopend straatje 
dat uitmondt in de Alexanderstraat. De ligging, om de hoek van de Verlengde Brumastraat, 
de Sophie Redmondstraat, de Keizerstraat en de Kwattaweg, is ideaal. Welke kant u ook 
op gaat, u bent in no-time in hartje centrum of buiten de stad. Via de buitentrap krijgt 
u toegang tot de eerste etage. Aan de straatzijde is er een voorbalkon, vanwaar u direct 
de woonkamer instapt. De woonkamer wordt middels een laag tussenmuurtje gescheiden 
van de open keuken. De keuken inrichting is basic, maar functioneel. Op de eerste etage 
bevinden zich drie slaapkamers, een geheel nieuwe badkamer met moderne wastafel, 
wasmachine aansluiting, toilet en bidet. Aan de achterzijde van de woning is er een klein 
balkon met een buitentrap naar de begane grond. Achter de hoofdwoning staat op het erf 
een houten opstal die dienst kan doen als bergruimte of kan worden omgebouwd tot een 
echte prasioso. De woning heeft een appartement op de begane grond met ruimte voor een 
keuken en een badkamer. Het appartement is verouderd en dient te worden aangepakt.
Onder de woning passen minimaal twee auto’s. Eventueel kunt u onder de woning doorrijden 
naar het achtererf, dat nog voldoende ruimte biedt voor tal van mogelijkheden. Het gehele 
terrein is ommuurd. De woning is voorzien van dievenijzers, een elektrische rolpoort, een 
aparte voetgangerspoort en buitenverlichting. Op het erf zult u genieten van de fruitbomenen 
nog wat groentesoorten. Als u rustig en comfortabel in het centrum wilt vertoeven in een 
gemoderniseerde woning en toch de dorpse sfeer van het oude Paramaribo wilt proeven, is 
dit uw woning!

Aan de Persadweg, een zijstraat van de Indira Ghandiweg, te Wanica staat deze nieuwbouw 
woning. De woning ligt in een rustige wijk in de directe omgeving van Indira Ghandiweg. 
De woning heeft 3 slaapkamers waarvan een de masterbedroom met bad en toilet. De 
overige 2 slaapkamers hebben een gedeelde bad en toilet. Via de ingang komt u in de 
ruime woonkamer met open keuken, met een voor- en zijterras die beveiligd is door middel 
van dievenijzer. Verder zijn de standaard faciliteiten aanwezig zoals 110V elektriciteit, 
watertank, hydrofoorpomp boiler, stroom en water. Er bevindt zich een bergruimte waar 
de aansluitingen zijn voor de wasmachine en voldoende bergruimten voor andere spullen. 
Rondom de woning is er nog geen schutting aanwezig, de woning is pas afgebouwd, dus 
dit dient nog gerealiseerd te worden. De materialen die gebruikt zijn in de woning zijn 
gangbaar en standaard, het dak bestaat uit zinkplaten met dakgoten gemaakt uit zink en 
plastic schroten plafond. In de directe nabijheid vindt u winkels, scholen, supermarkten en 
tal van voorzieningen. Kortom een leuke 
starterwoning net buiten de drukte van de stad.

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180 m2
Perceel opp. 500 m2
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Op het erf is nog een  
 extra woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
 550466/457183
 - Joel Terzol 7163400

Adres Persadweg 5
Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m2
Perceel opp. 517m2
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Stroom en water  
 aanwezig 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
 457183/550466
 – Journey Burnet  
 7220250

€125.000,- €91.000,-

Wanica P5   (W0339B6 – Rhododendronstraat 12) Noord S1 (W0264B3 – Koraal Rifstraat 139)

Ongeveer 6 km van het centrum van Paramaribo aan de Kwattaweg ligt dit 
prachtig huis in een goed verzorgd project. De Rhododendronstraat is een 
zijstraat van de vierde rijweg en de woning is ongeveer 250m in de straat. 
De aard van het project en de sociale controle biedt rust en veiligheid aan de 
bewoners. In de omgeving zijn er scholen, winkels, cambio’s, restaurants, en 
diverse faciliteiten aanwezig. Het terrein en de oprit is geheel verhoogd en 
betegeld. De woning is goed beveiligd met dubbele/safety cilinderslot op de 
buitendeur. Binnen in de woning is beveiligd met dievenijzer en alarminstallatie. 
Voor het veilig stallen van uw auto is er een open garage en een elektrische 
schuifpoort aan de voorzijde. Elektra 110/220V koud- en warm water en 
telefoon aansluiting met internetverbinding zijn aanwezig in deze woning. 
De woning bestaat uit een ruime woonkamer met een open keukenblok, drie 
ruime slaapkamers waarvan 1 masterroom met eigen jaccuzi en toilet. Ook 
een apart algemeen bad met toilet, duurzaam beveiligde schuiframen, massief 
houten deuren, plafond van kunststofschroten, volledig betegelde vloeren, 
tropenbestendige verf en dakbedekking van gekleurde trapeziumplaten. Bent u 
opzoek naar een woning in een rustige omgeving, in een prettige gemoedelijke 
woonwijk dan is dit zeker de moeite waard.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 167m2
Perceel opp. 405.50m2
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden 110/220V, alarm,   
 hydrofoor, elek-  
 trische schuifpoort
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel. : 493497
 457183/550466
 – Journey Burnet  
 7220250

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220 m2
Perceel opp. 
Titel grond Eigendom
Slaapkamer  2
Bad en toilet 1

Bijzonderheden Warm en koud  
 water, diefijzer.  
 Internet,  
 alarm en  
 220V
Contact info Surgoed  
 Makelaardij  
 Tel. : 493497 
 - J. Zorgvol  
 7106677
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WONINGEN

€185.000,-

€79.000,-

Leiding G15  (W0321B6 – Tawajariepolderweg perc 16)

Commewijne W0 (W0325B6 – Poorterstraat 11)

Aan de Tawajariepolderweg dichtbij de Uitkijkbrug hebben we deze prachtige woning aan het 
Saramaca kanaal te koop. De tuin is beplant met prachtige tropische planten en fruitbomen. 
Je komt hier echt tot rust. De woning is van steen opgetrokken en verdeeld in 2 woonlagen.

De begane grond is volledig betegeld en heeft 3 slaapkamers, een ruim terras, bad en 
toilet en een open keuken. De verdieping heeft een mooie warme houten vloer en heeft 
2 slaapkamers en een eigen badkamer en toilet. Dit object is zeker de moeite waard als u 
rustig wilt genieten van de natuur en al het mooie wat Suriname 
te bieden heeft. De grond titel is grondhuur en het zit in een stichting. Dat maakt het ook 
voor niet ingezeten mogelijk om het te kopen. Frontbreedte 40 meter.

Op de voormalige suikerplantage Marienburg waar rust en vriendelijkheid de boventoon 
voert wordt deze laagbouw woning te koop aangeboden. Marienburg ligt in het district 
Commewijne, in de directe nabijheid ligt de verlaten suikerfabriek die door vele toeristen 
bezocht worden. De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Javanen en er worden in het dorp 
diverse ambachten uitgeoefend. Deze woning is 1 jaar oud en pas compleet opgeleverd, 
momenteel doet het dienst als vakantie huis van de eigenaar. Er zijn twee slaapkamers 1 
maal bad en toilet, een ruime woonkamer en een aparte keuken.

De gehele woning is voorzien van airco en voorzien van warm en koud water. Het terrein 
rondom de woning is opgehoogd en er is een oprit aangelegd naar de garage, het ruime 
balkon aan de voorzijde van de woning ligt op de wind en is voorzien van dievenijzer. Het 
aanwezige meubilair in de woning wordt bij de woning verkocht, het betreft een geheel 
instapklaar pakketje op een eigendomsterrein van 489m². Bent u op zoek naar een betaalbare 
kant en klare woning in het district, of gewoon een vakantieverblijf in een omgeving met veel 
sociale controle dan is dit zeker de moeite waard.

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300 m²
Perceel opp. 7400 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3

Bijzonderheden Verharde weg,
 perceel aan het water 
Contact info Surgoed
 Makelaardij
 Tel. : 493497/550466
 – Joel Terzol
 7163400

Soort woning Laagbouw, nieuwbouw
Bouw opp. 150 m²
Perceel opp. 489 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1

Bijzonderheden Woning wordt verkocht  
 incl meubilair, in perfecte  
 staat 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/550466

€125.000,-

Zorg en Hoop P8  (Z0034B6 – Groenhartstraat 481)

Deze loods ligt aan de Groenhartstraat pal tegenover de openbare school 
en vlak bij de Calcuttastraat. De uitvalswegen zijn zeer goed en u   bent in 
korte tijd in het centrum en zuiden van Paramaribo. Het oppervlak bedraagt 
400m2 bebouwd en de kavel grootte is 534m2. Aan de voorzijde van de loods 
is een showroom met erachter een kantoor/werkruimte, in de loods is een 
opslagruimte en toilet. Aan de straatzijde is een automatische roldeur en aan 
de achterzijde en zijkanten 3 roldeuren. Alles verkeert in een zeer goede staat 
en is per direct in gebruik te nemen. De weg is verhard en de voorzijde en 
zijkanten betegeld. Het pand ligt 70cm hoger als de as van de betegelde weg 
aan de voorzijde. De nokhoogte in de loods bedraagt 9 meter, de fundering 
bestaat uit gewapend beton maar zonder tegelvloer, het dak bestaat uit 
trapeziumplaten terwijl het plafond open staat voor betere ventilatie in de 
loods. De voorzijde van het pand is gedeeltelijk van glas i.v.m. de showroom en 
de gehele oprit is betegeld, het pand is aangesloten op alle nutsvoorzieningen 
en openbaar vervoer is aanwezig.   

Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1

Bijzonderheden Grote bedrijfsloods  
 met 4 roldeuren 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel. : 493497/
 550466

€165.000,-

Leiding E7    (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 384 m²
Perceel opp. 866.56 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water,  
 diefijzer,  
 alarm, full  
 aircon- 
 ditioned
Contact info Surgoed  
 Makelaardij  
 Tel. : 493497

– Jerson Zorgvol 7106677





Telesur is in samenwerking met UCC op 10 februari 2014 
officieel van start gegaan met de uitvoering van het Fiber To 
The Home, (FttH) project. Met de uitvoering hiervan voorziet het 
Telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur de gemeenschap van 
innovatieve telecommunicatievoorzieningen. Telesur speelt in 
op de sterke groei in dataverkeer, de vraag naar bandbreedte en 
betrouwbaar internet. Het Fiber To The Home concept betreft het 
aanleggen van glasvezelkabel tot aan huis. Deze nieuwe technologie 
wordt wereldwijd toegepast om grote bandbreedtes ter beschikking 
te stellen. De glasvezel, ook fiber genoemd, is een dunne draad 
van glas die vele malen sneller dan koperdraad data transporteert 
over grote afstanden. Eén van de belangrijkste voordelen van een 
glasvezelnetwerk is dus de enorme snelheid waarmee informatie 
verspreid wordt.
Een ander voordeel is dat deze snelheid niet alleen wordt gebruikt 
om informatie (tekst, beeld, geluid) te ontvangen, maar ook om 
die te versturen. Een glasvezel aansluiting is symmetrisch; dat wil 
zeggen dat de download en upload snelheid gelijk zijn.
Middels het hypermoderne glasvezelnetwerk biedt Telesur services 
aan van hoogwaardige kwaliteit, met name internet met hogere 
snelheden, internet tv en internet bellen (VOIP). Glasvezel opent 

de weg voor het doorgeven van HD-televisie, films, video’s, games, 
muziek, radio, telefonie en razendsnel internet.
Naast de verschillende telecommunicatie mogelijkheden is de 
glasvezel-verbinding minder storingsgevoelig en biedt dus een 
stabielere verbinding.

In vergelijking met een koperen kabelverbinding, verbruikt 
een glasvezelverbinding aanzienlijk minder energie voor het 
transporteren van data. Voor het milieu is dit een positief gegeven.  
Het glasvezelnetwerk is zeker een uitkomst voor zowel particulieren 
als bedrijven.  
Evenals bij koperen telefoonkabelverbindingen wordt de glasvezel 
infrastructuur ondergronds aangelegd. Naast het ondergrondse 
gedeelte wordt door UCC de complete binneninstallatie (inclusief 
aansluitingen voor telefoon, internet en televisie) geïnstalleerd en 
opgeleverd.

Aansluiting op het netwerk is kosteloos. De klant dient een aanvraag 
in bij Telesur voor afname van de diensten internet, internet televisie 
of internet bellen. 

Gebieden waar breedband infrastructuur ontbreekt, komen als 
eerst aan bod. In de eerste fase betreft het Surivillage, CLO project, 
Aquariusstraat, Hannaslust en Exodusproject.

FIBER TO THE HOME
ADVERTORIAL
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Huis en zijn verhaal

“De kleuren zijn puur iets van mezelf. Eigenlijk 
wilde ik altijd een lime-groene bank, ik heb

gezocht maar kon die niet vinden. Toen kwam 
ik bij het inrichten op het idee een lime-groene 

muur te maken en dat bevalt me prima.”
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Precies op de grens van de stad zoals Paramaribo 
vroeger was en de plantages op Ma Retraite, 
staat een uit 12 duims houten planken 
opgetrokken huis er statig en trots bij, al vanaf 
1921.Adres: Gongrijpstraat nummer 14.

Net zoals veel van de monumentale
woningen in Paramaribo is het huis wit 
geschilderd. De voorbijganger krijgt 
daardoor het idee dat het ook op een 
traditionele manier zal zijn ingericht. Niets is 
minder waar! Juan Pigot, de trotse eigenaar 
van het huis, laat zien dat het heel goed 
mogelijk is een balans te vinden traditie en 
moderne lifestyle. U leest hier hoe Pigot dat 
gedaan heeft.  

Het huis staat op de Werelderfgoedlijst, in 
categorie C. Van die vermelding krijgen sommige 
mensen direct hoofdpijn omdat het betekent dat 
je niet zomaar alles met het huis kan doen wat je 
wilt. Het betekent onder andere dat het huis de 
stijl van de Surinaamse architectuur en bouwstijl 
van die historische tijd moet vertegenwoordigen. 
Toch heeft Pigot er niet veel problemen mee gehad 
omdat hij het uiterlijk van de woning niet heeft 
veranderd.

Het huis werd gebouwd door aannemer David 
Gerhardus Bruyning, in dezelfde periode waarin 
hij ook de huizen aan de Gongrijpstraat 16, 
Stoelmanstraat 25 en 27  neerzette. De huizen 
aan de Gongrijpstraat en Stoelmanstraat 
exact op dezelfde manier gebouwd, maar dan 
gespiegeld aan elkaar. David Bruyning was 

Tourtonnelaan 158 | Paramaribo
Tel.: +597 477924 | Tel./Fax: +597 520556

God created Men and Ewald’s dresses them!

MODEHUIS
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eigenaar van Houtzagerij Bruyning aan de Kleine 
Saramaccastraat. Hij was ook aannemer van het 
ministerie van Openbare Werken en heeft onder 
andere de oude Poelepantjebrug in 1875 en het 
gesticht Wolffenbutel in 1894 gebouwd.
 Toen Pigot het huis in 2007 overnam van zijn tante 
die er twaalf jaar in had gewoond, waren er drie 
slaapkamers op de tweede verdieping. “Eigenlijk 
was het een gelukkige toevalligheid”, vertelt hij. 
”Ik kwam terug naar Suriname na het afronden 
van mijn studie. Samen met mijn vader en broer 
zocht ik voor ons consultancybureau naar kantoor 
en woonruimte. Toen hebben we besloten te 
gaan investeren in dit pand.” Zijn ouders hebben 
gewacht met de verbouwing tot hij terug was. 
“Zodat ik er mijn eigen stempel op kon drukken. 
Het was leuk om zelf actief mee te denken en 
doen. Het wordt dan toch persoonlijk.”

Onderhoud
Onderhoud voor het pand had prioriteit. “Toen we 
het kochten, hebben we van de vloer tot het dak 
gecheckt. Praktisch de hele noordgevel hebben 
we toen moeten vervangen, want de regen komt 
van die kant. We hebben de balken verstevigd met 
een dwarsbalk omdat we nu gebruik maken van de 
zolder. Dat was voorheen niet het geval.”
Zelf vindt hij het onderhoud wel meevallen. “Er 
zijn voldoende mensen die kennis hebben van 
hout in Suriname. Toen we het huis de eerste keer 
een grote schilderbeurt gaven, zei de schilder dat 
het acht weken zou duren. Wij dachten dat het 
sneller zou kunnen, maar hij had gelijk. Het komt 
ook doordat je een paar lagen moet plaatsen om 

het hout te conserveren.”
Het huis heeft verschillende wanden met frisse 
kleuren wat best apart is voor zo’n traditioneel 
huis. “De kleuren zijn puur iets van mezelf. 
Eigenlijk wilde ik altijd een lime-groene bank, ik 
heb gezocht maar kon die niet vinden. Toen kwam 
ik bij het inrichten op het idee een lime-groene 
muur te maken en dat bevalt me prima.”

Oorspronkelijke staat
Er is toch ook veel terug te zien van het huis 
zoals het oorspronkelijk is opgezet. Zo zijn er nog 
originele houten vouwdeuren die je in traditionele 
huizen tegenkomt. Ook is op het balkon nog 
houtsnijwerk te bewonderen. De inrichting van 
het huis is precies zoals Pigot dat wilde. Dat hij 
een fanatieke verzamelaar is van van alles en nog 
wat is goed te zien. Zo zijn er overal oude bier-, 
jenever- en melkflessen te vinden. Op de zolder 
is ook een ‘djaroesoe storoe’ uit de koloniale 
tijd te zien. De stoel met sierlijke snijwerken 
en een zitting van gevlochten riet is een waar 
kunstwerk.”Die heeft de vader van mijn moeder 
gemaakt.” Ook een schommelstoel met gekruld 
hout trekt op de zolder de aandacht. In de 
eetkamer hangt er een prachtige kroonluchter die 
door het materiaal waar hij uit bestaat, namelijk 
koper, het idee geeft dat het heel oud is. “Dat 
is niet zo. De kroonluchter heb ik gewoon hier 
gekocht. Het past prima bij de hele inrichting.”
Wel heel oud zijn de Keulse potten die werden 
gebruikt voor de opslag van verschillende waren. 
”Een was van mijn grootmoeder die uit Keulen 
komt”, geeft Pigot aan.

Zowel binnen als buiten, is het duidelijk dat over 
elk detail is nagedacht als het om het huis gaat. 
En er wordt met zorg mee omgegaan. “Na zeven 
jaren hebben we wel gemerkt dat onderhoud 
belangrijk is, rotte planken bijvoorbeeld moeten we 
tijdig verwisselen. Ik laat het huis elk jaar wassen. 
Als je het echt mooi wilt houden, dan moet dat 
gewoon. Het is natuurlijk een stuk historie wat je 
helpt conserveren. We doen het met alle plezier.”

advertentie
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HUIS VAN DE MAAND
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Huis van de maand
Gelegen in een zeer gewilde omgeving te 
Uitvlugt, staat deze prachtige laagbouw woning. 
Deze woning, gebouwd in 2007, is voorzien van 
alle gemakken en voldoet aan alle moderne 
eisen; zoals warm- en koud water, 3 fase 
stroomaansluiting 110 en 220 volt, airconditioning, 
automatische garagedeur en schuifpoort. Het huis 
beslaat een bebouwd oppervlakte van ongeveer 
278m², waarvan 42m² het achterterras is en 
36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op 
de windrichting. De belendende percelen zijn 
allemaal bebouwd met nette woningen. Alleen het 
achterliggende terrein is onbebouwd.

Het voordeel hiervan is dat u meer privacy heeft 
op uw achterterras. Het gehele terrein is volledig in 
cultuur gebracht met verhardingen, bestaande uit 
bestrating en betegeling rondom de woning en de 
oprit naar de garage toe met diverse looppaden. In 
de tuin vindt u enkele sierheester en palmbomen 
met een onder begroeiing van hoofdzakelijk gras.
De woning heeft drie slaapkamers waarvan één 
slaapkamer een masterroom is met eigen bad 
en toilet. De andere twee slaapkamers hebben 
een gedeelde bad en toilet. Voor een tuinman 
is er een toiletruimte vlakbij de wasruimte die u 
kunt betreden via de garage. Hier vindt u ook de 
aansluitingen en afvoeren voor een wasmachine 

en droger en andere faciliteiten zoals boiler 
en hydrofoor. De keuken (makes her happy) is 
voorzien van alle gemakken, zoals een vaatwasser, 
microwave, gasfornuis, koelkast met ice-maker. 

Het aanrechtblad is van graniet en heeft een 
klein bar/zit gedeelte. Vanuit de keuken kunt u 
direct toegang krijgen tot het achterterras of via 
een traptrede omlaag naar de ruime woonkamer 
die toegang geeft tot de slaapvertrekken en het 
voorterras. Deze ruime woning is ook voorzien 
van dievenijzers en een alarmsysteem. De vloer 
bestaat uit keramische tegels en het plafond is 
van plastic schroten. Bent u op zoek naar een 
woning in een zeer gewilde omgeving? Dan 
dient u niet te lang te wachten. Deze woning is 
een koopje die vrij op naam voor de prijs van € 
210.000,- wordt verkocht. Hierdoor bespaart u 
dus de overdrachtsbelasting van 12%. Koopt u 
deze woning, dan is een erg leuke bijkomstigheid 
dat u het meubilair dat er staat, te weten een 
handgemaakte 8 persoonszitbank met salontafel, 
een eetkamer set voor 6 personen in dezelfde 
kleur als de keuken, bedden, televisie, moderne 
dure spiegel, tuin meubilair enz. enz. als cadeau 
erbij krijgt.

Tel uit uw winst!

advertentie
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WONINGEN

€119.000,-

Commewijne W7    (W0301B9 – Palmvillage 108)

Gelegen op Palm Village, een van de betere verkavelingsprojecten te Commewijne, staat 
deze prachtige laagbouw woning voorzien van alle gemakken. De woning staat op een ruim 
kavel van 1005m2 en heeft een totaal bouwoppervlak van 184 m2. Via de schuifpoort krijgt 
u toegang tot de open garage waar u de woning gelijk binnen komt.

De woning heeft 1 woonkamer met open keukenruimte, een voorterras met entrée naar de 
woonkamer, een hal met bad en toiletruimte, 3 slaapkamers waarvan 1 de masterroom is 
met eigen bad en toilet en er is een ruim achterterras.

De woning is voorzien van kwalitatieve en hoogwaardige materialen, het plafond is gemaakt 
van gipsplaten, de L -vormige keuken is gemaakt van MDF met een dubbele spoelbak en een 
marmeren blad. De woning is volledig voorzien van airconditioning, warm en koud water, 
110 en 220 volt en alarm. Het gehele project waar deze woning zich bevindt is voorzien van 
verharde bestratingen met straatverlichting, ook zijn alle nutsvoorzieningen aanwezig
en braakliggende terreinen worden regelmatig gemaaid door de projectontwikkelaar.

Soort woning Moderne Laagbouw, villa
Bouw opp. 184 m²
Perceel opp. 1005 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Perceel heeft een  
 frontbreedte van 30m 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 
 550466

€57.500,-

Kwatta A3 (W0304B6 - Maisuruweg 133)

2 voor de prijs van 1! Aan de Maisuruweg hebben wij nu 2 woningen te koop. 
Beiden huizen zijn voorzien van alle gemakken. Zo hebben de slaapkamers 
airco's en een ruime douche en toilet. De vloer is betegeld.

De voorste woning is een goede prefab woning en de achterste woning is 
traditioneel gebouwd. 

Het perceel is uitstekend verhoogd en is keurig onderhouden. In de directe 
omgeving zijn winkels en scholen. Via het openbaar vervoer is de woning ook 
makkelijk te bereiken.

Omdat de woningen elk hun eigen EBS meters hebben, bied dat de 
mogelijkheid de huizen apart te verhuren. De woningen en het erf zijn 
uitstekend onderhouden. 110/220V, internet en airco's zijn aanwezig.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 90 m²
Perceel opp. 270 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2 

Bijzonderheden Gesloten riolering,  
 verharde weg,   
 uitstekend
 omrasterd 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel. : 493497
 – Joel Terzol   
 7163400

€225.000,-

€65.000,-

Centrum O5  (W0266B3 – Celinastraat)

Wanica K15   (W0256B3 – Shriyalaan 10)

Soort woning Appartementen
Bouw opp. 600 m²
Perceel opp. 379 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 12
Bad en toilet 12

Bijzonderheden 12   
 Appartementen
Contact info Surgoed  
 Makelaardij
 Tel. : 493497
 550466
- Joel Terzol  7163400

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 225 m²
Perceel opp. 401.7 m²
Titel grond  
Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1

Bijzonderheden  
Contact info Surgoed  
 Makelaardij  
 Tel. : 49349
 550466 
Jerson Zorgvol  7106677
 
    

€67.000,- €67.500,-

Wanica D2 (W0200B3-Nataschastraat West 26) Saramacca  (W0189B3 – Kampong Djoemalweg)

Soort woning Laagbouw 
Bouw opp. 140 m²
Perceel opp. 406 m²
Titel grond Eigendom 
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2

Bijzonderheden 110/220,
 warm water,  
 diefijzer
Contact info Surgoed  
 Makelaardij  
 Jerson Zorgvol  
 Tel. : 493497
 550466
 7106677

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300 m²
Perceel opp. 1.9 ha
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1

Bijzonderheden Vruchtbomen  
 op het terrein,  
 winkels op  
 loopafstand
Contact info Surgoed  
 Makelaardij N.V.
 Tel. : 493497
 550466
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ZONDER LUX INTERIEUR
GEEN KEUKEN

Martin Luther Kingweg 215 - Highway km 10.5
Telefoon: 485706 / 08584211 | Fax: 485707 | info@lux-interieur.net

PERCELEN

€36.000,-

Wanica K15 (P0241B9 – Lake Land/Verl. Tout Lui Fautweg)

Gelegen in een zijstraat van de verlengde Tout Lui Fautweg te Wanica ligt de gesloten 
verkaveling Lake Land. Een stukje paradijs op korte afstand van het centrum van 
Paramaribo. Deze nieuwe verkaveling is een gesloten project met een enkele toegangsweg, 
de 59 beschikbare eigendomskavels zijn gecentreerd langs het water van twee meren. 
Aangezien er aan het begin van het project een hefboom is met bewaking vind u hier geen 
pottenkijkers. Het gehele project bestaat uit ruime villa kavels varierende in m² vanaf 800-
1500. Alle kavels zijn reeds opgehoogd en er is gezorgd voor gesloten riolering. U hoeft 
dus geen kokers meer te plaatsen of uw kavel te verhogen, u kunt gelijk gaan bouwen. 

De ruimte en rust op dit project langs deze prachtige meren is adembenemend, u woont 
op een prachtige locatie in de nabijheid van de stad.De kavels kunnen intern gefinancierd 
worden voor 5 jaar indien u een aanbetaling verricht van 15%. Bent u op zoek naar iets 
moois en exclusiefs, dan moet u zeker een kavel hier kopen, inmiddels is ongeveer 65% 
verkocht, de kavels die we nog beschikbaar hebben zijn vanaf € 45 per m² en € 60 - € 65 
per m2 langs het water. 

Perceel opp. 810-1500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp en   
 opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtige verkaveling  
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497
 550466

advertentie
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PERCELEN

€30.000,-

Kwatta K2 (P0285B9-Ganymedesstraat 178)

Perceel opp.  529.43m²
Titel grond  Eigendom
Status  Tot 50cm
  onder het straat- 
  niveau
Grondsoort  Klei 

Bijzonderheden 
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel.: 457183/
 550466  
 Mvr. S. Olmtak  

€23.500,-

Wanica P10 (P0275B3–Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 562.24m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Het perceel staat  
 op een goede lo- 
 catie en is bouwrijp

Contact info Surgoed  
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497/  
 550466 
 Journey Burnet  
 7220250

€168.500,-

Kwatta M3 (P0270B3 – Prins Park 42)

Perceel opp. 1162 m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd,  
 gesloten riolering
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Gated  
  community 
Contact info  Surgoed 
  Makelaardij  
  N.V 
  Tel.: 493497/ 
  550466

€11.850,- €37.500,-

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76 ) Kwatta  L3 (P0278B3 – Ariestraat perc 37)

Perceel opp.  375m²
Titel grond  Eigendom
Status  Tot 50cm onder  
  het straatniveau
Grondsoort  Zand/klei

Bijzonderheden Goedlopende
 verkaveling en  
 nutsvoorzieningen
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel.: 493497
 550466  

Perceel opp. 780 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Leuk kavel
Contact info Surgoed 
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
 - J. Terzol  
 7163400

€115.000,-

€23.000,-

Commewijne ( P0283B6 - Patjaskitieweg 234a )

Commewijne (P0282B6 - Palm Grove 70)

Gelegen te Commewijne aan de Patjaskitieweg is dit terrein van bijna 1 hectare 
groot. De frontbreedte en diepte zijn ideaal om er een prachtig landhuis op 
te bouwen met een statige oprijlaan en een pier met boothelling langs de 
Surinamerivier. Dit grondhuurperceel is gelegen langs de rivier, echter is de 
rivier niet zichtbaar vanaf de kavel door de begroeiing van mangrovebomen 
langs de oever. Menig grootlandbezitter heeft in deze straat een riant optrekje 
gebouwd op de grote kavels die gelegen zijn langs een doodlopende weg in 
de rust van Commewijne. Pal aan de overzijde van de kavel ziet u de stad 
liggen en het Courtyard Marriot hotel. Kortom een ideaal kavel tegen een 
zeer betaalbare prijs langs de Surinamerivier. Wilt u wonen langs het water 
en wilt u een riant kavel die nog bestand is tegen de woekerprijzen aan de 
Anton dragtenweg en Domburg langs de rivier, dan is dit het alternatief. De 
kavel heeft als titel grondhuur en is uitgegeven voor landbouw activiteiten, 
deze beschikking is echter om te zetten naar bebouwing en bewoning, alle 
nutsvoorzieningen zijn aanwezig. 

Te Commewijne vindt u het verkavelingsproject Palm Grove. Het is heel mooi 
gesitueerd pal langs de Suriname rivier. Deze hoogwaardige verkaveling biedt 
rust en ruimte en een gemoedelijke sfeer, er is bewaking aanwezig en alle 
nutsvoorzieningen zijn gerealiseerd. Deze eigendomskavel van 714m2 heeft 
gesloten riolering en is reeds opgehoogd. Het heeft een frontbreedte aan 
de straatzijde van 35m1 en een diepte van 20m1, er zit in de straat aan de 
voorzijde een kleine knik, kortom een mooi eigendomskavel voor een zeer 
scherpe prijs. 

Perceel opp. 8560 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
    
    
    
  

Bijzonderheden Prachtig terrein   
 gelegen langs de   
 Surinamerivier,
 ideaal om een groot  
 landhuis op te   
 bouwen
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497   
 457183/550466

Perceel opp. 714m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Gesloten riolering,
 opgehoogd,   
 betegelde weg, alle  
 nutsvoorzieningen  
 aanwezig, gesloten  
 verkaveling
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497
 457183/550466
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PERCELEN

€15.000,-

Wanica N8 (P0281B6 - Harisingweg)

Deze kavel is in het district Wanica, ten oosten van de Harisingweg. Van de 
voormalige plantage Beekhuizen, staat dit goed uitziende kavel van 499 m². De 
kavel staat in een zandweg waar water en stroom reeds aanwezig zijn. Er is wel 
nog sprake van een open riolering in deze weg. Het is een onbebouwd kavel 
met als titel, grondhuur en heeft als bestemming, bebouwing en bewoning. 
De samenstelling van de grond bestaat uit zand en klei, en is opgehoogd en 
geëgaliseerd. In dit gedeelte van het district zien we veel woonwijken, waar er 
overwegend laag en middenstand woningen staan.

Deze omgeving is ook ideaal om zaken te doen. Velen doen hier aan landbouw 
of akkerbouw. De omgeving straalt rust en netheid uit. Aan de hoofdweg 
zijn er gesorteerde supermarkten, Scholen, Politie station etc aanwezig. De 
bereikbaarheid is uitstekend, u kunt via de Indira Ghandiweg de Rahemalweg 
bereiken of via Highway- de Beekhuizen weg. Een perfect kavel voor de 
starters. 

Perceel opp. 499 m2
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Water en stroom   
 aanwezig
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
 457183/550466 -  
 Journey Burnet   
 7220250

€17.000,-

Wanica J12 (P0279B6 - Welgedacht B weg)

Deze kavels liggen aan de welgedacht B-weg, te Bomapolder in het distrikt 
Wanica. Beide kavels hebben een front breedte van 21m en een diepte van 
36m en worden geregeld onderhouden. Het zijn onbebouwde kavels met 
als titel eigendom, en hebben als bestemming, bebouwing en bewoning. De 
samenstelling van de grond bestaat uit zand en klei. In dit gedeelte van het 
district zien we veel woonwijken, waar er overwegend laag- en middenstands 
woningen staan. Stroom en water voorzieningen zijn nog niet aanwezig 
vandaar de vraagprijs van 17.000,- euro per kavel.

De omgeving is ook ideaal om zaken te doen. Velen doen hier aan landbouw 
of akkerbouw. In de nabije omgeving van deze twee kavels heb je de Lagere 
en Mulo scholen, de RGD poli, pompstations en supermarkten. De straat is nog 
niet geasfalteerd maar wel bewoond. Er wordt volop gebouwd en er straalt 
rust en netheid in de straat. Bel gauw voor meer informatie of een afspraak.

Perceel opp. 776.30m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand

Bijzonderheden Geen stroom/water  
 aanwezig
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel.: 493497
 457183/550466 -  
 Journey Burnet   
 7220250

€22.000,-

Wanica P5 (P0274B6 – Rhododendronstraat perc 89)

In het Noorden van het Ganizoenspad ligt op het project Rashiv, even nabij 
de 4e rijweg aan de rechterzijde van de kwattaweg dit prachtig perceel. Het 
perceel heeft een oppervlakte van 405 m2, met een breedte van 17 meter 
en een diepte van 23 meter diep. De titel is eigendom. Dit perceel is reeds 
opgehoogd en er is gezorgd voor een gesloten riolering. U hoeft dus geen 
kokers meer te plaatsen of uw kavel te verhogen, u kunt gelijk gaan bouwen. 

De straten zijn geasfalteerd en de wijk is reeds voor de helft bebouwd. De 
omgeving heeft veel natuur, rust en is een aangename woonomgeving. Op 
dit project zijn alle straten reeds voorzien van elektriciteit en water. Alle 
faciliteiten in de omgeving van de Kwattaweg zijn aanwezig, en er is een goede 
busverbinding.

Dit project ligt in een sociale rustige wijk, een ideale plek om uw huis te 
bouwen.

Perceel opp. 405.50m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
 457183/550466
 – Journey Burnet  
 7220250

€25.000,-

€23.000,-

€30.000,-

Commewijne S9 (P0135B3 – Palm Island)

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

Wanica Q15 (P0264B3 – Baas Moesweg 30)

Perceel opp. 750 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden  Gated  
  community,  

 nutsvoorzieningen

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497
 Jerson Zorgvol  
 7106677

Perceel opp.  661 m²
Titel grond  Eigendom
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand

Bijzonderheden Gesloten  
  riolering, alle  
  nutsvoor- 
  zieningen  
  aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497

Perceel opp.  1014.90m²
Titel grond  Eigendom
Status  Wied
Grondsoort  Zand/klei

Bijzonderheden Elektriciteit  
  aanwezig

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel. : 493497 

 – Jerson Zorgvol  
 7106677
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PERCELEN

€69.500,-

Noord O1 (P0268B6 – Helouisestraat perc 189)

Op een prachtige locatie langs een groot meer en natuurgebied hebben 
we deze eigendomskavel te koop. Het ligt in een zijstraat van de ringweg 
die binnen 5 minuten aansluiting bied op zowel het noorden als het zuiden 
van Paramaribo. Deze kavel ligt aan een doodlopende weg waarop volop 
ontwikkeling plaats vindt, dit betreft een van de zeer weinige locaties binnen 
groot Paramaribo die liggen langs het water in een prachtig natuurgebied. De 
kavel is reeds opgehoogd en aan de voorzijde zijn kokers geplaatst en is de 
inrit reeds gemaakt.

De achterzijde van de kavel grenst aan een groot meer waar reeds meerdere 
huizen staan en u uw eigen steiger kunt plaatsen. Dit meer sluit aan op de 
oceaan, echter niet toegankelijk vanwege een sluis. U kunt hier een prachtige 
woning bouwen met uitzicht op het water waar u een steiger kunt maken en 
heerlijk kunt vissen. Dit is het enigste beschikbare terrein langs het water op dit 
project. Bent u een natuurmens die op een pracht locatie in groot Paramaribo 
een huis wilt bouwen maar toch het gevoel wilt hebben dat u in het district 
woont, dan is dit uw ultieme kans.. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig.        

Perceel opp. 534 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtige kavel   
 langs groot meer,  
 adembenemend   
 uitzicht
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497

€23.000,-

Commewijne W8 (P0255B3–Palm Grove 91)

Perceel opp.  468 m²
Titel grond  Eigendom
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand

Bijzonderheden   
 Gesloten  
 riolering, alle  
 nutsvoorzieningen  
 aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497   

€149.000,-

Commewijne W15   ( P0249B6 – Plantage Heysvliet )

In de nabijheid van de bewoonde plantage Laarwijk ligt plantage Heysvliet.

Deze plantage ligt aan de overkant op 10 minuten varen van Domburg. De plantage 
begint op ongeveer 100m1 afstand van de Surnaukreek en heeft een frontbreedte van 
215m1 en een varierende diepte op het langste gedeelte van 873m1.

De grondsoort bestaat uit zand en klei met her en der oude herkenbare bedden van de 
bewerkte grond. Momenteel is deze plantage helemaal begroeit met secundair bos, er zijn 
er geen ontboste stukken te vinden.

Deze grond is geschikt voor diverse doeleinden, denk hierbij aan toerisme en recreatie. 

Perceel opp.  14.40ha
Titel grond  Eigendom
Status  Bos
Grondsoort  Zand/klei

Bijzonderheden Frontbreedte langs  
 Suriname rivier 215m1

Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Auguststraat 30   
 (hoofdkantoor)
 J.D. Gompertsstraat 115  
 (filiaal noord)
 Telefoon nrs.: 493497 -  
 550466 - 457183

€23.500,- €49.000,-

Commewijne S10 (P0226B3–Zonnedauwweg 183)  Commewijne S10 (P0227B3–Zonnedauwweg 184)

Perceel opp.  601 m²
Titel grond  Grondhuur
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Klei/Zand
Bijzonderheden Deze kavel  
  ligt in een  
  gesloten

 prive weg,  
 alle nuts-
 voorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel. : 493497

Perceel opp.  1400 m²
Titel grond  Grondhuur
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Klei/Zand
Bijzonderheden Deze kavel  
  ligt in een  
  gesloten

 prive weg,  
 alle nuts-
 voorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel. : 493497

€17.500,-

Wanica M15 (P0244B3–Arjanweg perc 44)

Perceel opp.  763.93 m²
Titel grond  Eigendom
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand/klei
Bijzonderheden Fundering  
  reeds gestort

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497  
 Jerson Zorgvol -  
 7106677
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€57.000,-

Wanica B13   (P0230B6 – Brinkhorstkanaal)

Dit prachtig groot landbouw/veeteelt areaal kunt U thans per auto bereiken 
door over de weg naar Santigron te rijden en van daaruit slaat U af richting 
“Pikin Poika naar rechts.  Het betreft een areaal van maar liefst 36,5 ha, dat is 
uitgegeven conform beschikking voor landbouw/veeteelt activiteiten.
Hierbij moet gedacht worden aan zowel (extensieve en/of intensieve) vee- 
(koeien/schapen: melk, vlees) en pluimvee- (kippen/eenden: vlees, eieren) 
teelt, alsook aan de teelt van landbouw- en tuinbouwprodukten (verschillende 
fruit- en groentensoorten al dan niet via de sterk opkomende kassenteelt).
M.b.t. de afzet kan in eerste instantie gedacht worden aan de binnenlandse 
markten tegen concurrerende prijzen, maar ook na evt. industriële verwerking 
en/of conservering na de juiste verhitting en/of invriezingsprocedures 
van de daarvoor in aanmerking komende produkten, aan de verschillende 
exportmarkten (CARICOM, USA, Oost-Europa, China, etc.). Echter doet zich het 
bijzondere feit voor dat pal tegen dit areaal aan een zeer groot geïntegreerd 
woningbouwprojekt genaamd SURICOM PROJEKT, ook wel genoemd. 

Perceel opp. 365570 m²
Titel grond Grondhuur
Status Landbouwgrond   
 gedeeltelijk ontbost
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Groot areaal
 geschikt voor   
 diverse doeleinden
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497

€15.000,-

Lelydorp (P0219B3 – De Craneweg Perc 5)

Perceel opp.  710.57 m²
Titel grond  Grondhuur
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand 
Bijzonderheden Water en  
  stroom  
  aanwezig

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V 
 Tel. : 493497  
 Jerson Zorgvol
 7106677

€475.000,-

Noord U1 (P0215B3 – Kingstraat)

Perceel opp.  14862 m²
Titel grond  Grondhuur
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand
Bijzonderheden Bloot perceel

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497  
 - Joel Terzol  
 7163400

€25.000,- €25.000,-

Ephraimzegen O10 (P0218B3 – Ainoelweg) Nickerie (P0216B3 – Julianastraat)

Perceel opp.  1163.97 m²
Titel grond  Eigendom
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand
Bijzonderheden Water en  
  stroom  
  aanwezig 

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497
 Jerson Zorgvol  
 7106677

Perceel opp.  360 m²
Titel grond  Erfpacht
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand
Bijzonderheden Gelegen in het
  centrum van 
  Nieuw Nickerie

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497

€99.000,-

Kwatta O4 (P0233B3 - Rosalinastraat 11)

Perceel opp.  1600 m²
Titel grond  Eigendom
Status  Bouwrijp
Grondsoort  Zand
Bijzonderheden Bouwrijp

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497
 Joel Terzol -  
 7163400

€85.000,-

Commewijne W7 (P0217B6 – Palmvillage 272)

Ruime kavel van 1226 m2, met aan de achterzijde grenzend aan het water. 
Hier kun je helemaal tot rust komen. Frontbreedte is 30 meter. Dat betekend 
dat u voldoende ruimte hebt om hier een woning op te bouwen geheel in eigen 
stijl met genoeg privacy.

Palm Village is een project dat haar naam inmiddels heeft gevestigd in het 
binnen- en buitenland. Dit project biedt u rust, betere verkavelingen ruimte en 
veiligheid. De nutsvoorzieningen zijn goed geregeld. 

Perceel opp. 1226 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bouwrijp, aan het  
 water

Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
 Joel Terzol
 7163400



Hep2oNieuwe Hep2O kunststof 
insteekfittingen, nieuwe en 
probleemloze installatie van 
uw waterleidingsysteem

In Suriname is men over het algemeen bekend met koper voor het installeren van 
waterleidingen. De nieuwe generatie Hep2O  is een KIWA gekeurd leidingsysteem 
dat flexibele pvc buizen combineert met push-fit fittingen. Hierdoor is het 
aanleggen van een heet- en koudwaterleidingsysteem snel en foutloos uit 
te voeren. Na ruim 30 jaar in de praktijk te zijn getest, heeft het systeem zijn 
degelijkheid en betrouwbaarheid ruimschoots bewezen. De Wavin Hep2O is 
verkrijgbaar in de diameters 10mm, 15mm, 22mm en 28mm. Elke Hep2O fitting 
past ook op de overeenkomstige diameter koperbuis.  

De nieuwe generatie Hep2O leent zich uitstekend voor toepassing in woningen. 
Dankzij enkele nieuwe, unieke eigenschappen zijn de fittingen probleemloos 
aan te sluiten op traditionele koperen cv- en waterinstallaties. Dit systeem 
is ook geschikt voor renovatieprojecten. De push-fit techniek en de flexibele 
leidingen zorgen voor een snelle en gemakkelijke installatie. Er zijn geen 
speciale gereedschappen - en dus ook geen investeringen - nodig. Zelfs met 
het oog op de sterk fluctuerende marktprijs van koper,  zijn de stabiel geprijsde 
kunststof fittingen een uitkomst. Heeft u een koperen leidingsysteem nodig 
met een kunststof fitting? Ook dat kan prima met de Wavin Hep2O® kunststof 
insteekfittingen. 

Unieke Eigenschappen
Installeren van een waterleiding met de nieuwe generatie Hep2O biedt  veel voordelen. 
Door de flexibiliteit van de buis kan deze makkelijk langs obstakels worden geleid 
en zijn er minder koppelingen hiervoor nodig. Dit bespaart tijd en kosten bij het 
aanleggen van de waterleiding. Hep2O gebruikt push-fit koppelingen waardoor er 
geen speciale en dure gereedschappen meer nodig zijn;  zoals een brander met 
open vuur met alle risico’s van dien. Door het gebruik van kunstof is er ook minder 
warmteverlies ten opzichte van koper, en dankzij de volle doorlaat van de fitting kent 
het Hep2O systeem weinig stromingsweerstand en geluid. Doordat er nagenoeg 
geen diameterverkleining is bij de koppelingen,  wordt er altijd genoeg water geleid 
naar de tabpunten. Bij kunstofbuizen is er ook minder kalkaanslag, geen corrosie 
en een verminderd risico op het barsten van de buizen. Bovendien mogen deze 
dichtgemetseld, of overheen gestort worden. Tenslotte zijn deze goedkoper en 
niet diefstalgevoelig,  in tegenstelling tot koperen leidingen; ook het plaatsen ervan 
bespaart veel tijd.
De nieuwe Generatie Hep2O fittingen hebben unieke eigenschappen die niet 
aanwezig zijn bij andere vergelijkbare drinkwater distributiesystemen; zoals het 
makkelijk demonteren van de koppeling met de Hepkey om zo een nieuwe leiding 
toe te voegen aan de bestaande Hep2O leiding voor een nieuwe badkamer die wordt 
bijgebouwd of gerenoveerd. Het installeren van waterleiding voor uw woning kan niet 
effectiever en efficiënter dan met het nieuwe Hep2O pushfit systeem.

ADVERTORIAL
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€28.500,- €67.000,-

€85.000,-

€35.000,-

Noord S1 (P0208B3–A.Kamperveenstraat 6915) Noord S1 (P0210B3 – Andre Meyerstraat)

Wanica P11 (P0201B3 – Matawweg perc 5)

Noord S1 (P0209B3 – G. Hindoristaat 6893)

Perceel opp.  594 m²
Titel grond  Eigendom
Status  Opgehoogd/ 
  Bouwrijp
Grondsoort  Zand/Klei
Bijzonderheden Water en elek- 
  triciteit aanwezig 

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497
 550466
 Jerson Zorgvol  
 7106677

Perceel opp.  1126 m²
Titel grond  Eigendom
Status  Opgehoogd/ 
  Bouwrijp
Grondsoort  Zand/Klei 

Bijzonderheden Hoekperceel,  

 water en elek- 
 triciteit aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497  
 Jerson Zorgvol  
 7106677

Perceel opp. 4063 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden
 Bijzonder goed  
 bereikbaar

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497
 Joel Terzol -  
 7163400

Perceel opp. 483 m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd/ 
 Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden
 Hoekperceel,  

 Water en elek- 
 triciteit aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497 -  
 Jerson Zorgvol  
 7106677

€8.900,- €19.500,-

  Wanica W9 (P0189B3–Sir W. Churchillweg, zijstr) Wanica (P0178B3 – Manradijaweg)

Perceel opp. 369 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp, hoog  
 wied
Grondsoort Zand
Bijzonderheden
 kavel ligt   

 aan doodlopende  
 weg, stroom  
 aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497

Perceel opp. 1472m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50 cm onder  
 straatniveau
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497

€19.500,-

Wanica C3 (P0168B3 – Soerdjinilaan 579a)

Perceel opp. 795 m2
Titel grond Eigendom
Status Wied
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden  
 Elektriciteit  
 aanwezig, 

 15m br X 53m dp
Contact info Surgoed 
Makelaardij Jerson Zorgvol Tel. : 
493497/7106677

€7.900,-

Commewijne W5 (P0182B3 – Voorburg, 4de zijstraat)

Op de voormalige plantage Voorburg wordt in deze verkaveling dit perceel 
te koop aangeboden. Dit project wordt ook wel het Militair project genoemd. 
Momenteel is het project makkelijk toegankelijk en beginnen de kavel 
eigenaren zachtjes aan te bouwen. De overheid heeft de zandwegen inmiddels 
aangelegd en er is stroom.

Deze kavel ligt in de 4de zijstraat en dan helemaal aan het einde voor u de 
Suikerrietstraat bereikt. Aan de achterzijde van de kavel is een andere woning 
gebouwd, aan de overkant staan ook woningen en in de goed bebouwde 
Suikerrietstraat.

Dit is dus een interessant kavel met een goede uitvalsweg. U bent vanaf 
voorburg binnen 12 minuten bij de Wijdenbosch brug. Binnen 2 min bent u 
bij een oversteekplaats om met de boot over te steken naar Leonsberg. Een 
perfect kavel voor de starter.

Perceel opp. 500 m²
Titel grond Grondhuur
Status Hoog Wied
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Stroom aanwezig

Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
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I & R
BUILDING MATERIALS

Alle zand- en steensoorten, duikers, pvc buizen, zinkplaten, triplex, houtsoorten, 
electra- en waterleidingmaterialen, sanitair & cement, etc. 

Indira Gandhiweg 50-52 | Telefoon: 580078 | Mobiel: 8838879
  Ma.-Vr. 8.00u-17.00u | Za. 8.00u-15.00u | Zo. 8.00u-1300u

€149.000,-

Nickerie (P0141B3 – Corantijn Project)

Perceel opp. 3120000 m²
Titel grond Grondhuur
Status Grondsoort 
 
Bijzonderheden
 Geschikt voor  
 veeteelt of  

 andere landbouw  
 doeleinden.
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497

€32.500,-

Wanica P7 (P0137B3–Honkbal hk Slagbalstraat)

Perceel opp. 800 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/
 hoog wied
Grondsoort Zand
 

Bijzonderheden  
 Hoekperceel
 in wijk aan  
 geasfalteerde weg
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497

€16.500,-

 Wanica (P0246B3–Noordpolderdam 598AEFD )

Perceel opp. 540m²
Titel grond Eigendom
Status Grondsoort
Bijzonderheden
 Origineel perceel  
 groot 1080m2  
 gesplitst met  

 goedkeuring
 min. OW
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
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€16.500,-

Wanica (P0247B3 – Noordpolderdam 598EBCF)

Perceel opp. 540 m²
Titel grond Eigendom
Status Grondsoort 
Bijzonderheden 
 Origineel perceel  
 groot 1080m2  
 gesplitst met  

 goedkeuring
 min. OW
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V
 Tel. : 493497

€25.000,- €19.500,-

€19.000,- €335.000,-€15.000,-

Para (P0161B3 – Koningsvarenweg) Wanica O14   (P0133B3 – NBM Project)

Wanica U15  (P0119B3–Amirengstraat 43) Commewijne S8 (P0113B3–Weg naar Peperpot 41) Wanica L14 (P0076B3–Lelydorperweg 150)

Perceel opp. 690,42 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V  
 Tel. : 493497

Perceel opp. 424.19 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden  
 Elekrticiteit en  
 water aanwezig

Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Jerson Zorgvol
 Tel. : 493497/  
 7106677

Perceel opp. 533.26m²
Titel grond Eigendom
Status Grondsoort 
 Zand/klei
Bijzonderheden  
 Elekrticiteit en  
 water aanwezig

Contact info Surgoed   
 Makelaardij 
 Tel. : 493497/  
 Jerson Zorgvol
 7106677

€120.000,-

Saramacca    (P0009B3 - Hamburgweg)

Perceel opp. 9150 m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen
 zand grond
Grondsoort Zand
Bijzonderheden
 Prachtig perceel  

 met loofbomen  
 langs de   
 Saramaccarivier
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497

Perceel opp. 12000 m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd/ 
 Bouwrijp 
Grondsoort Zand
Bijzonderheden  
 Elekrticiteit en  

 water aanwezig
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497
 Joel Terzol
 7163400

Perceel opp. 627m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp /  
 opgehoogd
Grondsoort Klei, zand
Bijzonderheden
 Aan doorgaande weg  

Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Jerson Zorgvol
 Tel.: 493497/  
 7106677

$5.500,- 

Noord S1 (H0140B3–Sebastiaan Mulderstraat 31)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp.180
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 4
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water,  
 diefijzer, alarm

Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497
 457183/550466 
Jerson Zorgvol - 7106677

€325,-

Commewijne W9 (H0134B3– Jagtlust River Breeze)

Soort object Laagbouw  
 appartementen
Bebouwd opp. 
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Bespreekbaar
Extra’s  

Status Ongemeubileerd
 mogelijk / half  
 gemeubileerd
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Jerson Zorgvol - 7106677
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€475,-

Noord U2   (H0086B3 – Aluminiumstraat 6)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 120m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Diefijzer
Status Gemeubileerd

Bijzonderheden
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497  
 Jerson Zorgvol  
 7106677

$2.250,-

Noord Q4 (H0159B6 - Dr. H. F. Nassylaan 141)

Te huur een Koloniaal zakenpand gunstig gelegen aan de Dr. J.F. Nassylaan 
no. 141, een zijstraat van de Frederik Derbystraat. De achterzijde grenst aan 
de J.A. Pengelstraat waar er eventueel 10 bedrijfswagens geparkeerd kunnen 
worden. In de directe omgeving treft men openbaar vervoer, supermarkten, 
restaurants, taxibedrijven, scholen, religieuze instellingen, medische 
voorzieningen, bedrijfskantoren en woonwijken met de nabijheid woonhuizen. 

Dit Pand zou heel goed gebruikt kunnen worden als kantoorruimte of zakelijke 
doeleinden. Omrastering van het perceel; aan de rechte kant harmonicagaas 
op 3 rijen stenen met ertussen betonnen palen. Voor stenen muur met daarin 
een stalen deur. Links een pand, achter stenen muur met stalen deur. De 
vloer van de boven bouwlaag is van hout en het plafond is van triplex en 
schrotenplatic. In de boven bouwlaag bevinden zich houten ramen. Deze 
bouwlaag is toegankelijk via een houten trap. Aan de voorzijde van de boven 
bouwlaag bevindt zich een balkon met een houten vloer en een houten 
leuning. Het balkon rust op houten palen op stenen sokkels. Het is overdekt 
en rondom omsloten.  Aanwezige voorzieningen in het pand: 110/220V stroom 
aansluiting, telecommunicatie en internet aansluiting, 9-airco aansluitingen, 
waterleiding en gesloten riolering. Het pand is zeer goed onderhouden en is 
pas nog gerenoveerd. Huur- contracten worden gesloten voor tenminste 1 jaar. 

Soort object Koloniaal hoogbouw
Bebouwd opp. 270m²
Slaapkamers 9 afdelingen
Bad en Toilet 2
Airco’s Airco aansluitingen
Extra’s Warm water, alarm,  
 110/220V, internet  
 aansluiting.

Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Het pand heeft 9   
 afdelingen.De kavel  
 is 414.29m2 groot.
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Journey Burnet  7220250
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€1.000,-

Noord W1 (W0364B9 – Eshanhoesen Abdoelrahmanstraat 108)

Bij het ontwerpen van deze moderne stenen laagbouwwoning heeft het begrip "ruim" 
centraal gestaan. De woning heeft een zeer degelijke uitstraling. Dit komt door de 
A-kwaliteit materialen, w.o. golfplaten als dakbedekking, die gebruikt zijn bij de 
vervaardiging van deze woning. De woning beschikt over 4 slaapkamers, waarvan 1 master 
bedroom.
Op zowel het voor- als achterterras is het heerlijk relaxen na een dag hard werken. Verder 
heeft de woning een washok, een extra toilet en studie kamer die zich in de garage 
bevinden. De garage biedt ruimte aan 4 auto's. De oppervlakte van het perceel waarop 
deze woning staat is 675m2. U betreedt het erf d.m.v. een automatische schuifpoort. Het 
erf is opgehoogd en onderwaterlopen is hierdoor uitgesloten. De inrichting van het erf staat 
nog helemaal open, heeft u groene vingers, gaat u dan de uitdaging aan om er uw eigen 
botanische tuin van te maken. Verder is de woning voorzien van 3 fase stroomaansluiting, 
dievenijzer, alarminstallatie, vaste telefoonaansluiting en een schotelantenne. Gaat u voor 
ruim, oer degelijk, rust maar toch alles binnen handbereik, zelf karakter geven aan de 
woning, dan is dit de woning die u zoekt. Aarzel daarom geen moment, pak de telefoon 
en bel ons gerust. Wij zullen de voorwaarden om tot huur of verkoop over te kunnen gaan 
graag met u doornemen. Let wel, deze woning wordt zowel te huur als voor de verkoop 
aangeboden. Onze huurcontracten zijn minimaal 1 jaar.

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 285m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2 + 3
Airco’s Fully
Extra’s 220 volt, diefijzer, alarm

Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Ruime moderne woning  
 in een buurt in   
 ontwikkeling
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
Tel.: 493497/550466 - B. Chin 7163700

HUUROBJECTEN

$3.500,-

€300,-

Uitvlugt N4 (H0009B6 - Cayottestraat 26/ Colony Community)

Uitvlugt K15    (H0152B6 – Ellislaan 11)

Te huur riante luxe woning in een veilige en rustige gated community met een heel 
grote en moderne keuken, een grote woonkamer, 3 masterbedrooms en een gasten 
toilet. Ook een ruime garage voor 2 auto's met remote oproldeur, wasruimte, washer 
en dryer. Alle slaapkamers hebben een walk-in closet. Geschikt voor diplomaten en 
ambassade VIP's. Fully airconditioned. 

De A.G. Ellislaan, een heerlijke rustige straat in Par'bo Zuid  waar u lekker kunt bij-
komen van een drukke dag. In deze rustige straat hebben wij een leuk gemeubileerd 
appartementje te huur met de noodzakelijke voorzieningen. Er kunnen maximaal 
twee (2) personen er hun intrek nemen. Het appartement is dmv dievenijzers bev-
eiligd. Op het voorplatje kunt u buitenzitten en genieten van moeder natuur. De 
huur is excl. energie en water. Nota bene: Onze huurovereenkomsten worden voor 
tenminste 1 jaar gesloten!  

Soort object Splitlevel
Bebouwd opp. 225m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water
Status Ongemeubileerd

Bijzonderheden Rustige buurt, gated  
 community
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Jerson Zorgvol
 Tel. : 7106677

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Internet

Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497/550466 -  
 B. Chin 7163700

$1.000,-

Wanica O8 (H0158B3 - Ramgoelamweg 44)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp.270m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Aansluiting voor
 12 airco aanwezig
Extra’s 110/220V, diefijzer,  
 alarm
Status Vollegdig  
 gemeubileerd
  

Bijzonderh. Beneden is er  
 een ruimte waar  
 men snacks kan  
 verkopen
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497/
 457183/550466 -  
 Journey Burnet  
 7220250

$3.500,- 

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp.280m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water,  
 alarm, diefijzer

Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497
 550466
Jerson Zorgvol - 7106677
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HUUROBJECTEN

$3.500,-

 Kwatta Q4 (H0153B9 – Paradijslaan 11)

Paradise Resort, Paradijslaan 11, de naam zegt het al, een goed verstaander heeft maar een 
half woord nodig, u waant zich in dit resort letterlijk en figuurlijk in het paradijs. Geen last van 
het drukke verkeer, geen zwerfvuil, geen dreiging van de boevengilde, De kindvriendelijke 
straten, een mooie, schone, groene maar bovenal veilige omgeving met een weldaad aan 
rust en privacy. De bewoners van dit resort nemen samen de verantwoordelijkheid om dit 
mogelijk te maken, door collectief op te draaien voor de kosten die hierbij gepaard gaan. De 
mooie appelgroene kleur van de woning waar het hier om gaat, de inrichting van de tuin, de 
verlichting rondom de woning, geven u het gevoel een sprookjeswereld binnen te stappen. 
Eenmaal binnen zult u getuige zijn van luxe en alles wat mens nodig heeft om zich echt thuis 
te voelen. Er zijn drie(3) ruime slaapkamers, waarvan 1 masterbedroom. Deze kamer heeft 
ook een Jacuzzi en een aardige walk in closed/kastenpartij waar moeder de vrouw al haar 
Michael Kors, Guess, Paris Hilton, Gucci, kleding, schoenen,  tassen en zonnebrillen in kwijt 
kan. Het leefgedeelte van de woning is erg ruim en plezerig om er uw gasten te ontvangen. 
En wilt u ze verassen met uw kookkunsten, dan kunt u zich uitleven in de keuken die 
voorzien is van alle moderne apparatuur. Verder zijn er twee terrasjes waar het aangenaam 
buiten zitten is.Een garage met rolpoort voor twee auto's mag natuurlijk niet ontbreken. 
De woning heeft verder een bijkeuken, een buitentoilet en een tuinhuis. Het resort is 1 
maal 24 d.m.v. per persoonbeveiliging beveiligd, verder heeft de woning dievenijzers en een 
alarminstallatie. Belangstelling? Dit huis staat zowel te huur of te koop.

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 650m2
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water/internet

Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497/550466
 - B. Chin 7163700

N.O.T.K.

 Uitvlugt M6 (H0146B9 – Eliselaan 13)

Altijd reeds kantoor of praktijk willen houden in een mondain zakenpand? Welnu, geinspireerd 
door La Salpetriere Paris, heeft de architect een stukje Parijs naar Suriname gebracht. De 
architect heeft ook gedacht "als je iets doet moet je het ook goed doen", daarom ontbreekt 
het er ook niet aan parkeergelegenheid. Dit moderne stijlvolle zakenpand bestaat op de 
benedenverdieping uit een linker- en rechtervleugel, waarvan de rechtervleugel te huur is 
voor USD1800,= per maand.

Het vloeroppervlak is ongeveer 80M2. De ruimte is alsvolgt ingedeeld; 1 ruimte die als 
wachtruimte gebruikt kan worden en 2 ruimtes die eventueel als behandelkamers kunnen 
dienen. Verder is er een toilet en een pantry. Niet alleen als kantoorpand maar ook als 
praktijkruimte voor arts of tandarts is deze vleugel zeer geschikt. 

De bovenverdieping is ongeveer 190M2 en kan geheel volgens wens van de huurder worden 
ingedeeld, alle opties staan nog open. De huur van deze verdieping is USD3000,= per 
maand. Werken in Paramaribo Uitvlugt maar het gevoel hebben in Paris te zitten?

Soort object Hoogbouw, zakenpand
Bebouwd opp. 190m2 en 75m2
Slaapkamers N.V.T.
Bad en Toilet Optioneel 
Airco’s Optioneel
Extra’s Optioneel

Status N.V.T.
Bijzonderheden Luxe zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497/457183
 550466
 Mw. B. Chin 7163700

$1.250,-

Kwatta Q4    (H0151B9 – Flustraat 9)

Bent u op zoek naar een geschikte werklokatie waarbij het niet zal ontbreken aan grote 
getale passanten die uw kantoor dagelijks voorbij zullen gaan, m.a.w. een toplocatie? Het 
pand waar u naar op zoek bent ligt op de hk van de Flustraat en Abraham P.H. Samsonstraat, 
direct tegenover de apotheek van het Academisch Ziekenhuis. De bovenverdieping van dit 
pand leent zich uitstekend als kantoorruimte. Via de trap gelegen aan de Abraham P. H. 
Samsonstraat komt u de bovenverdieping binnen.

Aan de rechterhand van de hal bevindt zich een grote open ruimte. Aan de linkerkant bevinden 
zich drie (3) kamers een keukentje (deze moet nog geplaatst worden) een bergruimte en 
een bad- en toiletruimte. De maandelijkse huur voor de bovenverdieping is USD1250,=, excl. 
EBS, Water, Internet en aansluiting meldkamer alarmsysteem. Deze bovenverdieping is ook 
geschikt als woonruimte.

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 175m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet
Status Ongemeubileerd

Bijzonderheden Bovenverdieping ook  
 geschikt als woonhuis/ 
 beneden zakenunit
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 457183/550466 
 - B. Chin
 7163700
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HUUROBJECTEN

€1.750,- 

Lelydorp M12 (H0123B3–Lelydorperweg 72)

Soort object Laagbouw 
 geschikt voor  
 restaurant 
Bebouwd opp. 160m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 3 + 7
Airco’s Minimal

Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497
 Jerson Zorgvol -  
 7106677

€550,- 

Para K15 (H0106B3 – Bijlhoutweg 48)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 180
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water,  
 diefijzer, alarm

Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed   
 Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497
 Jerson Zorgvol -  
 7106677

$500,-

Centrum P8 (H0126B6 – Van ’t Hogerhuysstraat 66)

Aan de van 't Hogerhuysstraat, een zeer drukke hoofdweg/verbindingsweg tussen 
het district Wanica en de Hoofdstad, waar er dagelijks duizenden mensen passeren, 
staan deze 4 nieuwe zakenunits die per direkt beschikbaar zijn. Een levendige om-
geving waar het bruist van allerlei activiteiten voornamelijk economische activiteiten. 
Pal naast deze units is autohandel Kankantrie en er tegenover is het bekende uit-
gaanscentrum Havanah Lounge. De units zijn voorzien van airconditioning, alarm, 
camerabeveiliging en internet. Er zijn twee toiletten waar alleen de medewerkers van 
de units gebruik van mogen maken. Er is voldoende parkeergelegenheid. Voor deze 
units kunnen er contracten voor langere tijd gesloten worden.

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 20m2
Slaapkamers 6
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet, camera-  
 beveiliging, alarm

Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
 B. Chin 7163700

$5.500,-

Uitvlugt K5  ( H0114B9 – Hoebalaan 24 )

Deze prachtige woning staat aan de Hoebbalaan 24. De Hoebbalaan is een leuke 
zijstraat van de Hendrikstraat, net achter de 2² rijweg. Het huis is met smaak gebou-
wd. De gehele woning is omrasterd en aan de voorzijde met sierhekwerk met twee 
hoge automatische schuifpoorten. U kunt de woning binnengaan via de fraaie grote 
entree of via de garage, die ruimte heeft voor twee grote auto’s via een automa-
tische oproldeur. U kunt eventueel aan de zijkant van het huis een auto met boot 
kwijt door gebruik te maken van de tweede ingang. Via de garage krijgt u toegang 
tot de laundry en de ruime woonkamer met hoge vide. Deze vide is te bereiken via 
een metalen roltrap die toegang biedt tot de verdiepingsvloer. Hier zijn er 2 kamers 
die dienst kunnen doen als kantoor of slaapkamer. Er zijn op de begane grond maar 
liefst 3 ruime slaapkamers. Een daarvan is de masterroom met bad/toilet, jacuzzi 
met stoomcabine en sauna, en een aparte douche. De ruime keuken met verhoogd 
plafond is voorzien van een grote moderne keuken (rood) die voorzien is van alle 
gemakken zoals grote rvs koelkast met ice maker, vaatmachine en afzuigkap, micro-
wave en een luxe gasfornuis met oven. Via de woonkamer bereikt u het achterterras 
waar een werkelijk haven van rust te vinden is. Hier vindt u het ruime zwembad van 
50m² en het buitenterras met buitenkeuken en buitendouche. Niet nodig om mede 
te delen dat deze woning voorzien is van alle voorzieningen zoals 20kva stroom, 
fully airco, warm en koud water, telefoonaansluiting en internet, satelliet televisie en 
een alarmsysteem. Kortom, het is een prachtige residentie gebouwd naar smaak en 
kwaliteit voorzien van alle luxe!         

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet, 

 alarm, kabel tv
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Prachtige villa
Contact info Surgoed
 Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 

N.O.T.K.

Centrum S6 (H0121B9 – Oude Hofstraat)

Dit zakenpand ligt in het zenuwcentrum van Paramaribo, de locatie waar zakelijk Suriname 
dagelijks bij elkaar komt om diensten en  producten aan te bieden m.n. advocaten, 
notarissen, enz. enz. Op de benedenverdieping bevindt zich een wachtruimte, een grote 
kamer waar er ongeveer 4-6 medewerkers gefaciliteerd kunnen worden en er is er een klein 
keukentje.

Op de bovenverdieping zijn er drie kamers waarvan 2 als directiekamer en 1 als archiefruimte 
zou kunnen dienen. Zowel op de eerste verdieping als de bovenverdieping zijn er sanitaire 
voorzieningen. Het pand is fully airconditioned, heeft zowel alarmbeveiliging als brandalarm, 
internet en dievenijzer bij de hoofdingang.

Kortom een pand met alle voorzieningen en gemakken om er uw kantoor te houden. Pal 
naast het pand en op een steenworp afstand zijn er parkeerfaciliteiten. 

Soort object Koloniaal
Bebouwd opp. ± 200m2
Slaapkamers
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet, alarm

Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497
 B. Chin
 7163700
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HUUROBJECTEN

N.V.
Automotive Repair Shop (all repairs & Scan)

Brake Shop ( all transportations )

Car Wash ( all cleaning )
Adres: M.J.Lachmonstraat # 26/Ph:431265 / Fax:431275/ service@roadtuner.com

Herkeuring

N.O.T.K.

 Noord (H0094B3 - Confidentieel)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 600m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Warm water,  
 alarm, diefijzer

Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel.: 493497
 

€900,-

Wanica L15 (H0090B3 - Arjanweg 23)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Half
Extra’s Warm water,  
 diefijzer, alarm

Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497  
 Jerson Zorgvol  
 7106677

€300,-

Centrum P7 (H0088B3 – Hofstraat 122)

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Diefijzer
Status Gemeubileerd

Bijzonderheden 
Contact info Surgoed   
 Makelaardij
 Tel. : 493497  
 Jerson Zorgvol  
 7106677

advertentie
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Onterving
De legitieme portie is het wettelijk erfdeel dat in 
ieder geval aan kinderen moet worden nagelaten 
na overlijden, ongeacht hetgeen de overledene 
in het testament heeft bepaald. De Surinaamse 
wet kent wel een dergelijke beperking van de 
mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen 
hoe de eigen bezittingen na het overlijden verdeeld 
moeten worden. Als er sprake is van een legitieme 
portie, dan is dat meestal een bepaald percentage 
(bijvoorbeeld 75%) van hetgeen iemand zou erven 
zonder dat de erflater een testament had gemaakt.
Op deze regel laat het Surinaams recht een 
uitzondering toe, namelijk dat de langstlevende 
echtgenoot alles krijgt door middel van een 
testament. De kinderen krijgen niets. Alhoewel in 
juridische zin onterving van kinderen niet mogelijk 
is,bestaan er echter wel juridische constructies 
om in economische zin de kinderen volledig te 
onterven.

Onroerend goed
In Suriname kent men op gronden de rechten van 
eigendom, erfpacht en grondhuur. Vaker komt het 
voor dat de erfgenamen niet ingezetenen zijn en 
de buitenlandse nationaliteit hebben, terwijl er een 
erfpacht of grondhuur perceel in de nalatenschap 
valt. De hoofdregel voor het bezitten van de 
rechten op erfpacht en grondhuur, is het hebben 
van het Surinamerschap. Voor eigendom geldt 
deze regel niet.

Als uitzonderingsbepaling is in de wet van 2003 
bepaald dat niet-Surinamers het recht van erfpacht 
en grondhuur gedurende de resterende looptijd 
mogen bezitten, indien zij zulks geërfd hebben. 
Verlenging van de looptijd van het recht van 
grondhuur  kan echter niet. Het verdelen van 
een perceel geschiedt altijd bij een Surinaamse 
notariële akte van scheiding en deling. Een 
verdeling die niet bij notariële akte is geschiedt, is 
rechtens ongeldig.

Conflicten
Hoewel de notaris erop zal toezien dat de 
nalatenschap overeenkomstig het recht dient 
en zal worden verdeeld, komen rond een 
nalatenschap toch vaak conflicten voor. De 
precieze verdeling van de nalatenschap bevredigt 
niet altijd alle erfgenamen. En ook als de 
erflater die verdeling exact heeft bepaald, legt 

men zich daarbij niet altijd bij neer. Zo kan het 
voorkomen dat mede-erfgenamen ervan worden 
beschuldigd de erflater te hebben beïnvloed, en 
dat daarbij zelfs misschien misbruik is gemaakt 
van zijn ouderdom of zwakke gezondheid. Met het 
"uitvechten" van een erfeniskwestie kunnen vele 
jaren verloren gaan. Een aanzienlijk deel van het 
geld uit de nalatenschap kan op die manier aan 
juridische bijstand worden gespendeerd.

Een verdeling kan in beginsel slechts tot stand 
komen, wanneer alle erfgenamen akkoord zijn 
om te delen en tevens overeenstemming hebben 
bereikt over de wijze van verdeling. Een notaris 
kan dus slechts goederen van de nalatenschap 
verdelen wanneer alle partijen akkoord gaan.
Dit heeft tot gevolg dat bij gebrek aan een 
akkoord, de notaris niet kan overgaan tot 
uitkering van de aandelen van de personen die 
akkoord gaan. Alhoewel men de notaris niet kan 
verplichten het aandeel uit te keren, kan men 
de mede-erfgena(a)m(en) die zijn medewerking 
weigert of weigeren, verplichten om een verdeling 
te aanvaarden, zelfs tegen zijn wil.

Dit wordt bereikt via een rechtspleging van 
gerechtelijke verdeling. Een van de erfgenamen 
wendt zich tot de Kantonrechter en dagvaardt 
de anderen om tot verdeling te komen. De 
rechter zal dan een vonnis uitspreken, waarbij 
de verdeling bevolen wordt. In dit vonnis zal 
een notaris aangesteld worden. In hetzelfde 
vonnis zal nog een onzijdig persoon (een soort 
gemachtigde/meestal een advocaat) aangesteld 
worden. Wiens opdracht bestaat in het aanwezig 
zijn bij de akte van scheiding en deling, en die 
mede te ondertekenen, indien één van de partijen 
weigert zijn handtekening te zetten of weigert 
aanwezig te zijn. Nadat dit vonnis bekomen is, 
zal de notaris die aangesteld is om de verdeling 
te doen, overgaan tot inventaris en tevens 
de verklaringen van partijen opnemen i.v.m. 
eventuele betwistingen. Daarna zal de notaris een 
ontwerp van verdeling opstellen en dit aan alle 
partijen meedelen.

Op een door de notaris vastgesteld tijdstip worden 
alle partijen opgeroepen om de verdeling goed 
of af te keuren. Indien één van de partijen niet 
verschijnt, zal de onzijdig persoon in zijn plaats 
tekenen.
Indien er geen afkeuring volgt door een van de 

partijen, wordt de zaak definitief. De notaris zal 
aan een ieder zijn aandeel kunnen uitkeren.
Wanneer één van de erfgenamen niet akkoord 
gaat met de voorgestelde verdeling, dan wordt 
hiervan een akte van zwarigheden opgesteld. 
Het hele dossier wordt neergelegd bij  de 
kantonrechter die dan een definitieve uitspraak zal 
doen omtrent de verdeling.
Indien in de nalatenschap tevens onroerend goed 
is betrokken, zal de boedelnotaris de rechter 
vragen drie taxateurs te benoemen die de waarde 
ervan zullen vaststellen.
De rechtspleging van gerechtelijke scheiding en 
deling is tijdrovend, doch het is de enige manier 
om partijen te dwingen een bepaalde verdeling te 
aanvaarden.

Voor de notaris is het de enige mogelijkheid om 
over te gaan tot uitkering van een ieders aandeel, 
wanneer één van de betrokken partijen weigert te 
tekenen.

Mr. R.A. Soerdjbalie
Notaris

58

Afwikkelen van een 
nalatenschap (deel 3)

Alexander, Prins Hendrikstraat 32, 
422676/424151
Badal/Sanrochman, Heerenstraat 7, 420071
Bishoen, Grote Hofstraat 8, 424401
Blom, Julianastraat 36a, 521100
Calor, Julianastraat 21, 473892
Chitoe, Watermolenstraat 28, 424324
Dollart, Koninginnestraat 10, 422160
Gangaram Panday, Julianastraat 21, 473892
Jadnanansing, Mahonylaan 22, 476579
Kemp, Lim A Po straat 15, 520148
Manna, Grote Hofstraat 7, 410143
Mannes, Julianastraat 51, 473238
Nannan Panday, Prins Hendrikstraat 52, 521160
Pancham, Prins Hendrikstraat 114, 521433
Ramautar,  Heerenstraat 6, 472313
Soerdjbalie, Lim A Po straat 17, 426700
Vishnudatt, Van Roseveltkade 24, 470840

Overzicht van notarissen in Suriname:

VRAAG HET AAN DE NOTARIS
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CARIBBEAN TIMBER N.V.

Jozef Israelstraat 60 - Paramaribo noord  | Tel.: +597) 456141 - 454069 - 8867733 Fax: 456141
Email: caribbeantimber@sr.net  | Openingstijden:  Ma-Vr. 8.00u - 17.00u  Za 8.00u - 13.00u

Voor al uw houtmaterialen, cement, zand- en steensoorten

www.surgoed.com

Uw object of advertentie hier laten plaatsen?
Dat kan! Maak vandaag nog contact met ons acquisitie team;

en wel op het telefoonnummer 493497 of stuur ons een
mail naar info@surgoed.com.

Surgoed Makelaardij N.V.
maakt vastgoed transparant!

HUUR | PERCEEL | WONING | ZAKENPAND | ADVERTENTIE



Lakeland is een nieuw, bijzonder verkavelings-
project en is maar liefst 30 minuten van het 
centrum verwijderd. Met de komst van de
Saronbrug is het verkeer vanuit het zuiden 
naar de stad drastisch verbeterd. Het project 
biedt ruime kavels met oppervlaktes van  
810m² t/m 1500m².
Enkele liggen langs een prachtig meer en
enkele hebben kijk op een aanzienlijk stuk 
weiland.
Dit verkavelingsproject is afgesloten en biedt 
daardoor de gewenste privacy. Hier komt u
geheel tot rust. Het project is uitstekend en 
ideaal voor wonen
met uw gezin.

Meer informatie over Lakeland:
www.surgoed.com 

Wonen in alle
rust en veiligheid

langs het water
is nu mogelijk

‘t paradijs . . . .

Interne Financiering

De voorwaarden zijn:
•	 15%	aanbetaling
•	 12%	rente	p/jaar
•	 6	jaar	aflossingstermijn

Belangrijke informatie
•	 Gesloten	Project
•	 Gesloten	riolering
•	 Betegelde	wegen
 met straatverlichting
•	 Hoogland	kavels
•	 Elektriciteit	en	water
 aanwezig

Kavels langs het water
of langs het uitgestrekt weiland
•	 810m²	-	1500m²
•	 €45	-	€65	p/m²

Maak vandaag nog een afspraak
voor een privé bezichtiging via
Surgoed Makelaardij NV
Auguststraat 30 en Gompertsstraat 115
Tel: +597 493497 / 457183 / 550466 
info@surgoed.com | www.surgoed.com

Bent u op zoek naar een moderne, 
onder architectuur gebouwde 
woning, gelegen aan het water? 
Dan is dit zeer zeker de moeite 
waard. Kom dan een kijkje nemen. 

Dit project is te bereiken via de 
Tout Lui Fautweg, u vindt het net 
voorbij de kruising met de Tout Lui 
Faut kanaalweg.

De vraagprijs all-in met een
perceel-grootte van ca. 1057 m2
is €192.500,- 
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Pad van Wanica

Dijkveld

Meerzorg

Mariënburg

Jagtlust

Lust en Rust

Lelydorp

Pontbuiten

Latour

Commewijne

Kasabaholo
Uitvlugt

Haven

Zorg en Hoop

Flora

Centrum

Leiding

Saramacca

Welgelegen

Rens

Beni's park

Ringweg

Munder

Maretraite Mon Plaisier
Tourtonne

Elisabethshof

Rainville

Combe

Morgenstond

Geyersvlijt

Surivillage

Charlesburg

Kwatta

Beekhuizen
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Centrum

Noord

Wanica

Kwatta

Uitvlugt

Para

Commewijne

Nickerie

Saramacca

Zorg en Hoop

Leiding

Hieronder volgt de legenda met een kleurcodering per ressort.

LEGENDA

€55.000,-

Leiding I8 ( W0355B3 - Leiding 14a)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150 m²
Perceel opp. 600 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Hydrofoor,  
 Diefijzer,  
 Garage met  
 oproldeur

Bijzonderheden  
Contact info Surgoed  
 Makelaardij 
 Tel. : 493497/ 
 550466
- Jerson Zorgvol 7106677

Object codering

Kleur locatie

Map locatie
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