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Beste lezers,

Voor u ligt alweer het derde nummer van ons vernieuwde blad. U bent 
een van de tienduizend mensen in Paramaribo en omgeving die deze 
Lifestylekrant Surgoed House & Home gratis in de bus krijgt. 
Ook deze keer heeft de redactie weer haar best gedaan een aantal 
informatieve en ontspannende artikelen voor u te schrijven.
Zo nemen we u mee in de wereld van de digitale televisie In Suriname. 
Wat is de stand van zaken en wat betekent het voor u en voor uw 
woongenot? Ook praten we u bij over de ontwikkelingen op het 
gebied van de beveiliging van uw geliefde huis en haard. Een hond 
en dievenijzers kunnen nog steeds afdoend zijn, maar de moderne 
techniek geeft ons nog veel meer mogelijkheden. Heel informatief is 
ook het artikel waarin we prijzen van bouwmaterialen vergelijken. De 
bedoeling is de komende nummers steeds andere producten onder 
de loep te nemen. Deze keer gaat het om stenen en dakplaten. Om 
lekker een beetje weg te dromen is het verhaal waarin we voor u de 
voor- en nadelen van een tweede huis op een rijtje hebben gezet. En 
zo rond de verkiezingstijd hebben we gemeend enkele politici aan het 
woord te laten over woningbouw en andere vastgoed gerelateerde 
zaken.
En dan zijn er natuurlijk de vaste rubrieken zoals Misstanden, Cribs, 
Huis en zijn verhaal en het huis van de maand. In Misstanden een 
schrijnend verhaal over hoe een broer en zijn twee zussen denken het 
familieperceel te erven, totdat volgens de gegevens van het CBB blijkt 
dat hun vader helemaal niet hun vader is…..
In Cribs Elvira Lens, een jonge ondernemende Surinaamse, die 
alles op alles heeft gezet om zo snel mogelijk haar eigen huis te 
bouwen. Huis en zijn verhaal gaat over de trieste situatie waarin de 
twee panden van het ministerie van Sociale Zaken aan de Waterkant 
zich bevinden. Het huis van de maand is een mooie woning aan de 
Gneisstraat op Paramaribo Noord. In de notarisrubriek gaat het over 
de executeur-testamentair. En dan is er natuurlijk ook onze columnist 
Jules Dest die u weer vergast op een mooie tori. 
Kortom, u kunt weer even vooruit met het lezen van deze artikelen en 
natuurlijk met alle advertenties van huizen en percelen die Surgoed 
Makelaardij u te bieden heeft.

Hartelijke groet,

Thijs Mouchart
Directeur 
Surgoed Makelaardij N.V.
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Invoering digitale televisie 
zorgt voor meer tv-plezier 

In juni dit jaar stapt Suriname definitief 
over op digitale televisie en zwaait 
daarmee de analoge variant vaarwel. 
Maar wat betekent de komst van digitale 
televisie eigenlijk voor de consument? 
Lifestylekrant Surgoed House & Home 
zet de details op een rijtje. 

De organisatie die verantwoordelijk is voor de 
technische voorbereidingen van de invoering 
van digitale televisie is de Telecom Autoriteit 
Suriname (TAS). De overstap heeft volgens 
TAS meerdere redenen. 
De basis ligt bij de internationale overeen-
stemming tussen de landen van de 
Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) 
voor de overstap naar digitale televisie. 
Digitale televisie is ook onderdeel van de 
Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG) die 
de regering samen met de Verenigde Naties 

opstelde om Suriname verder te ontwikkelen. 
Digitale signalen zijn compacter dan analoge 
en zorgen daardoor voor een efficiënter 
gebruik van de bandbreedte. De extra band-
breedte die vrijkomt kan benut worden voor 
ontwikkelingen zoals draadloos internet en 
mobiele communicatie. 
De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) was 
het eerste televisiestation in Suriname en 
werd opgericht in 1965. Suriname moest lang 
wachten op een tweede televisiestation. De 
Algemene Televisie Verzorging (ATV) volgde 
pas in 1983. In de jaren negentig kwamen 
er meer bij, zoals Ampies Broadcasting 
Corporation Suriname (ABC), Apintie Televisie 
en Rapar Broadcasting Network (RPN) erbij. 
Via de analoge televisie kan de consument 
inmiddels achttien kanalen bekijken in 
Suriname. Dit is helaas ook het maximale 
wat Suriname op dit moment te bieden heeft. 

Volgens TAS zijn er geen frequenties meer 
beschikbaar en daarom is er geen ruimte 
voor uitbreiding van bestaande of nieuwe 
televisiestations.

Scherper  
Het eerste grote voordeel van digitale 
ten opzichte van analoge televisie is dan 
ook de uitbreiding van het zenderaanbod. 
Digitale televisie maakt het mogelijk meer 
programma’s op één kanaal uit te zenden. In 
Suriname is dit al te zien bij ATV, die digitaal 
nu vier kanalen aanbiedt. Ook zijn digitale 
signalen minder gevoelig voor storingen en 
hebben ze een hogere resolutie wat zorgt 
voor scherper beeld. Een nadeel van digitale 
televisie is volgens de TAS dat het ‘zappen’ 
naar kanalen iets langzamer gaat. 
Een ander nadeel is dat consumenten die 
nog een ‘ouderwetse’ beeldbuis hebben, 
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een decoder moeten aanschaffen, zodat de 
televisie analoge naar digitale signalen kan 
omzetten. De decoders zijn te koop bij de 
grotere elektronicawinkels en kosten rond de 
200 Srd, zo blijkt uit een inventarisatie. 
De komst van digitale televisie is waarschijnlijk 
voor een aantal mensen aanleiding een 
nieuwe televisie te kopen. Daarbij is het 
belangrijk u goed te laten informeren. Zo is 
een voorwaarde voor digitale ontvangst dat 
de televisie een ATSC-tuner moet hebben. 
De keuze voor een LED, plasma of LCD-
scherm maakt voor de ontvangst niet uit. 
Deze termen duiden alleen het type en de 
kwaliteit van het scherm van de televisie. Het 
nieuwste op televisiegebied is de zogeheten 
‘smart’ televisie. Deze televisie werkt in 
combinatie met het internet. Een smart 
televisie biedt veel extra mogelijkheden, 
maar is niet per se nodig voor het ontvangen 
van digitale televisie. Sterker nog, er zijn 
ook smart televisies zonder ATSC tuner, dus 
oplettendheid is geboden.

Betaalpakketten
Digitale televisie heeft dus vooral het voordeel 
dat er meer kanalen gratis beschikbaar 
zijn. Ook zijn er mogelijkheden om het 
zenderpakket uit te breiden met betaalde 
pakketten. Hiervoor zijn in Suriname twee 
‘grote’ opties. Dat is een abonnement om 
programma’s via internet binnen te halen of 
een abonnement dat werkt via de satelliet. 
Een voorbeeld van een betaald pakket op 
digitale televisie is Roku. Roku werkt met 
een kleine box waarmee je programma’s via 
internet ‘streamt’ op je televisie. Roku gebruikt 
hiervoor een programma ‘WTV’ waarop 400 
televisiezenders beschikbaar zijn en enkele 
honderden films en series die voortdurend 
geüpdatet worden. Voor Roku is een smart 
televisie nodig.
Bij Roku schaft de consument eenmalig de box 
aan voor ongeveer 450 Srd en betaalt daarna 
maandelijks 65 Srd voor het abonnement. De 
kosten voor de internetverbinding komen hier 
nog bij. 

Wise NV is een voorbeeld van een aanbieder 
van een digitaal abonnement via de satelliet. 
De box kost hier 270 Srd en een abonnement 
is vanaf 90 Srd per maand beschikbaar. 
Voor dit bedrag krijgt de consument enkele 
tientallen zenders waaronder sport- en 
filmzenders. Ook heeft dit pakket extra opties 
zoals interactieve televisie, waarmee de 
kijker een programma even kan stopzetten 
of terugspoelen, programma’s kan opnemen 
en er is een digitale televisiegids. Wise is 
alleen bruikbaar als de consument een smart 
televisie heeft.

Meer mogelijkheden
Al met al brengt de komst van digitale 
televisie niet alleen ontwikkelingen voor het 
land, maar dus ook meer mogelijkheden voor 
de samenleving en de consument. Digitale 
televisie zorgt, eventueel in combinatie met 
een betaald pakket, voor het aanbod van 
meer informatie uit alle hoeken van de wereld 
waar en wanneer het de consument uitkomt.
Ook zal de televisie een nog grotere rol 
innemen in de vrije tijdsbesteding van 
een gezin, omdat het mogelijk wordt films 
en series op aanvraag te bekijken en 
het opnemen van favoriete programma’s 
het mogelijk maken om amusement en 
ontspanning naar eigen wensen in te plannen. 
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Monumentaal pand 
Sociale Zaken staat
op omvallen 
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Veel gebouwen in ons land verbinden 
ons met onze geschiedenis, alle hebben 
ze hun eigen verhaal. De rubriek ‘Het 
huis en zijn verhaal’ vertelt er over. 
Dit keer bespreken we de historie van 
de gebouwen die we nu kennen als 
het hoofdkantoor van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 
(Sozavo), aan de Waterkant op nummer 
30 en 32. 

Vanaf de jaren ‘70 zijn deze gebouwen eigendom 
van de overheid. Op dit moment doen ze 
dienst als hoofdkantoor van het ministerie van 
Sozavo. Het meest kenmerkende aan het pand 
op nummer 32, op de hoek van de Waterkant 
en de Kromme Elleboogstraat, zijn de steigers 
die het gebouw ervan lijken te weerhouden in 
elkaar te storten. Navraag op het Ministerie van 
Sozavo leert dat de afdeling Algemene Zaken is 
gehuisvest op de benedenverdieping van het 
pand. De eerste etage wordt niet meer gebruikt 
omdat het pand op instorten staat, aldus een 
medewerkster. De overige afdelingen van het 
ministerie en minister Alice Amafo werken in 
het gebouw op nummer 30. 

Geschiedenis
Wat weten we over de geschiedenis van deze 
panden? Als Paramaribo in de 17e eeuw de 
nieuwe hoofdstad van Suriname wordt staan 
er zo’n vijftig a zestig houten huizen in de 
hele stad. De ontwikkeling van de bebouwing 
langs de Waterkant wordt bepaald door een 
aantal grote branden. Het klimaat, dat soms 
lange periodes van droogte kent, de beperkte 
beschikbaarheid van brandblusmiddelen en 
de hoge brandbaarheid van de houten huizen 
vormden continue een gevaar. Wat op 21 
januari 1821 gebeurde lijkt onvermijdelijk. 

Op de hoek van het Gouvernementsplein, 
het huidige Onafhankelijkheidsplein, en de 
Waterkant breekt een brand uit die ongeveer 
400 huizen in het mooiste deel van de stad 
met de grond gelijk maakt. De ontsteltenis 
is, net als de schade, enorm, zo blijkt uit 
een verslag dat na de brand verscheen. “Het 
vuur was te hevig, om aan een uitblussching 
van hetgeen reeds in den brand stond te 
denken: dus moest men dat alles geheel ter 
prooi van de vlammen overlaten. De huizen 
aan den Waterkant tot bij de Kromelleboog-
Straat brandden in korten tijd geheel af” 
(Uden Masman, 1821). Deze brand lijkt te zijn 
ontstaan door een ongeluk. Een kleinere brand 
in 1832 gaat de geschiedenisboeken in als een 
door slaven gestichte brand, beter bekend als 
“Cojo Branti”. Cojo, Mentor en Present zijn drie 
van de plantage gevluchte slaven. Ze hielden 
zich op in de stad en stalen ’s nachts voedsel 
om zichzelf in leven te houden. Met het idee 
een grotere slag te slaan, stichtten ze als 
afleidingsmanoeuvre een brandje. Dit liep uit 
de hand en bijna 50 huizen brandden af, ook 
de huizen aan de Waterkant. Uiteindelijk werd 
het trio berecht en op brute wijze gedood op 
de brandstapel. De rechter achtte bewezen dat 
ze het eigenlijk gemunt hadden op de blanken 
en van plan waren hen uit te roeien (Buku 
Bibliotheca Suriname). 

2015
De gebouwen die we anno 2015 zien aan de 
Waterkant dateren dus van de periode na 
deze branden. Op de fundamenten van een 
voormalig Portugese Joodse synagoge staat 
nu het hoekpand op nummer 32. In 1838 
vroeg de toenmalige eigenaar George Lodewijk 
Ropperhoff, een Duitse koopman en planter, 
om een vergunning voor het plaatsen van 

het voorbalkon. Dit balkon is er nog altijd. 
Ropperhoff bewoonde het pand met een aantal 
andere blanken en minstens 11 huisslaven. 
Het pand heeft een lage stoep wat er op 
zou kunnen duiden dat het ooit een winkel is 
geweest (Dikland, 2004). Wanneer de bouw 
van het huis op Waterkant 30, waar minister 
Amafo haar werkplek nu heeft ingericht, na 
de brand precies is begonnen is niet bekend. 
Wel kwam het in 1846 al voor op de wijktelling 
van dat jaar. Aangezien de breedte van het 
nieuwe huis gelijk lijkt te zijn aan de breedte 
van de woning die er voor de brand stond, is 
het zeer waarschijnlijk dat de oude stoep is 
hergebruikt. Ook bestaat het vermoeden dat 
er met replica’s van of ornamenten die tijdens 
de brand gespaard zijn gebleven is gewerkt 
(Dikland, 2004).

Toekomst 
Wat er nu met de gebouwen gaat gebeuren 
is een vraag die al jaren onbeantwoord blijft. 
Stephen Fokke, directeur van de Stichting 
Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) heeft het 
antwoord ook niet. ,,Wij hebben de autoriteiten 
vanaf 2011 aangeschreven en gewezen op de 
deplorabele staat van beide panden.” Enige tijd 
geleden was er sprake van dat de Centrale Bank 
van Suriname de panden zou overnemen. “Wij 
krijgen er in elk geval geen hoogte van. Dan 
weer wel, dan weer niet!”, aldus Fokke. Een 
medewerker van het Ministerie van Openbare 
Werken schetst de huidige situatie. ,,Er ligt 
een rapport waarin staat dat het pand in een 
dusdanig slechte staat verkeert dat er niet meer 
in gewerkt kan worden. Onze prioriteit ligt nu bij 
het vinden van een nieuwe locatie.” Tot die tijd 
blijven de medewerkers van het hoofdkantoor 
van het Ministerie van Sozavo werken vanuit 
deze verouderde en risicovolle panden.

boekwerken I magazines I jaarverslagen I posters
folders I uitnodigingskaarten I confidentieel drukwerk
kalenders I verpakkingen etc… 



NIEUWBOUW

TE KOOP
Deze moderne, onder architectuur gebouwde

 woning  ligt in een van de betere wijken nabij de Ringweg ter 
hoogte van Nieuw Charlesburg. De woning is op dit moment 
“under Construction” en kan binnen 3 maanden sleutelklaar 
worden opgeleverd. Deze woning heeft een centrale ingang 
die uitkomt in de woonkamer met een open keuken met 
kookeiland. De keuken staat in de linkerachterhoek van de 
woonkamer nabij de brede schuifpui die toegang geeft tot 
het terras met zwembad. Vanuit de woonkamer krijgt u 
toegang tot de twee ruime slaapvertrekken van elk 21m². 
De masterroom van 26m² heeft een eigen bad en toilet 
met een walk-in closet. Vanuit de straat krijgt u toegang tot 
de garage met automatische garagedeur voor twee auto's. 
Deze woning heeft enkele karakteristieke eigenschappen 
zoals het houten plafond bij de ingang, het prachtige 
achterterras met zwembad en ingebouwde verlichting. 
Het achterterras is volledig gemaakt van hout evenals de 
utility ruimte. De paden rondom de woning zijn volledig 
betegeld evenals de inrit met gesloten riolering aan de 
voorzijde van de kavel. De tuin aan de voorzijde bestaat 
uit plantenbakken en grindversiering met kerkpalmen. De 
tekening benaderd de realiteit voor 90% zodat u weet hoe 
de woning opgeleverd zal worden.

Auguststraat 30 - Paramaribo - Suriname
Telefoon nr.: +597 493497

Info@surgoed.com | www.surgoed.com
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Eindelijk waren ze eruit. Sharita, Kavita en 
Ashwin hadden jarenlang gekibbeld over wat ze 
gingen doen met de grond die ze van hun vader 
hadden geërfd. Ashwin wilde er een bedrijf op 
zetten, waarvan ze alle drie aandeelhouder 
zouden zijn. Sharita zag eerder een klein 
verkavelingsprojectje voor zich en Kavita wilde 
de grond in drieën delen, zodat ieder er een 
eigen huis of bedrijf kon opzetten. Dat laatste 
werd het. ,,Laten we geen ruzie maken over 
iets dat onze vader juist had gedaan om ons 
dichter bij elkaar te brengen”, had Ashwin 
gezegd, en daarmee waren de anderen het 
roerend eens geweest. 
Ze hadden afgesproken dat Ashwin het verdelen 
van de grond zou laten regelen. Hij deed dat bij 
notaris Ramdien, een goede vriend van hem. 
Ashwin nam dan ook vrolijk de telefoon aan, 
toen Ramdien hem belde: ,,Vriend, is het nu al 
geregeld?” Maar Ramdien klonk minder vrolijk. 
,,Kom even bij me langs vanmiddag, ik moet 
iets met je bespreken”, zei hij ernstig. Meer 
wilde hij er, ondanks Ashwins aandringen, niet 
over kwijt.

Die middag stapte Ashwin met een lichte knoop 
in zijn maag bij Ramdien binnen. Die keek hem  
zorgelijk aan. ,,Ga zitten en blijf rustig. Maar die 
grond van je vader blijkt te zijn verkocht aan 
een ondernemer.” Ashwin schoot direct in de 
lach. ,,Dat is onmogelijk, bhai! Mijn vader heeft 
het aan ons nagelaten, dat was zijn grootste 
wens. En het is uitgesloten dat mijn zusters het 
achter mijn rug om hebben verkocht. Dat kan 
juridisch gezien niet, en ze zouden niet eens 
weten hoe dat moet.”
Ramdien schudde meewarig zijn hoofd. ,,Ik 
heb de overeenkomst gezien. Het is gebaseerd 
op een vervalste stamboom, waarin staat dat 
je vader jullie drieën helemaal nooit heeft 
gehad. Je weet, je vader had een broer toch, 

Radj? Hij heeft de grond met behulp van die 
valse stamboom verkocht. Want omdat in die 
stamboom staat dat jullie ouders geen kinderen 
hadden, werd Radj na het overlijden van jullie 
moeder de enige erfgenaam van je vader. Ze 
hadden geen testament gemaakt.”
Ashwin was sprakeloos. Hoe durfde ‘oom Radj’, 
zoals hij hem altijd noemde, te beweren dat 
zij niet bestonden? Hoe kon er via het CBB 
een namaak stamboom tevoorschijn komen? 
Hoe moest hij dit aan zijn zusters vertellen? En 
vooral: hoe konden ze dit weer terugdraaien? 
,,Je moet aangifte doen tegen je oom, Ashwin”, 
zei Ramdien na een lange stilte. “Dit is een 
misdrijf.” De volgende dagen waren Ashwin 
en Ramdien de hele dag bezig te achterhalen 
wat er precies was gebeurd. Dat was lastig, 
behalve dat ze vermoedden dat iemand bij het 
CBB er iets mee te maken had. Maar of dat 
opzettelijk was gebeurd of per ongeluk, moest 
het politieonderzoek uitwijzen. Het was in 
theorie natuurlijk mogelijk dat iemand gewoon 
een fout had gemaakt. Ook kwamen ze er niet 
achter of de koper van de grond medeplichtig 
was, want die was in geen velden of wegen 
meer te bekennen. Er zat voorlopig niets 
anders op dan te wachten op de uitkomst van 
het politieonderzoek.

Situaties waarbij grond wordt verkocht met 
behulp van vervalste stamboomgegevens, 
komen vaker voor. Het is lastig, bijna onmogelijk 
zelfs, je hiertegen in te dekken. Ook een notaris 
kan niet altijd zien of een stamboom klopt of 
niet, tenzij hij de familie goed kent. Het zou 
dus beter zijn als het CBB de officiële stukken 
rechtstreeks naar de notaris zou sturen. De 
huidige CBB-stambomen worden overigens 
voorzien van echtheidkenmerken, zodat deze 
na afgifte niet meer eenvoudig vervalst kunnen 
worden. 
Maar ook een foutje is in bepaalde gevallen 
snel gemaakt. Vaak zijn boedelzaken zo groot 
geworden, dat alleen al het maken van een 
stamboom maanden in beslag neemt. Hoe 
groter een boedel, hoe groter de kans op 
fouten is. In die zin hebben de erfgenamen 
zelf ook een verantwoordelijkheid om dit soort 
situaties te voorkomen.
Heeft de verkoop op basis van de vervalste 
papieren eenmaal plaatsgevonden, dan zijn 
er weinig mogelijkheden om de zaak terug te 
draaien. Als de akte al is overgeschreven bij 
het Glis, dan kan alleen de rechter die akte nog 
nietig verklaren. Dat gaat veel tijd kosten. Vaak 
zullen de belanghebbenden bovendien beslag 
op de grond moeten laten leggen. Alleen zo 
kunnen ze voorkomen dat de koper de grond 
ondertussen probeert door te verkopen of met 
een hypotheek zal bezwaren, en zodoende de 
registers nog verder frustreert.

Natuurlijk kan de akte ook vrijwillig 
teruggedraaid worden, als de koper mee wil 
werken. Dat zal echter niet snel gebeuren 
omdat de koper dan waarschijnlijk zijn 
aankoopsom niet meer terugziet. Soms kunnen 
de benadeelden en de nieuwe koper hierover 
onderhandelen, maar meestal komen beide 
partijen hier niet uit.

Het boedelperceel en de 
vervalste stamboom

,,Je moet aangifte doen 
tegen je oom, Ashwin”, 

zei Ramdien na een 
lange stilte. “Dit is een 

misdrijf.”
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Een vriend van me had een enorme lap grond gekocht. Niet 
gekocht in de zin van hij koopt even een stuk grond bij de 
notaris, nee het ging om het overnemen van zogenaamde 
onverdeelde boedelaandelen. Dit komt erop neer dat er een 
stuk grond is, waarvan hij het gros van de erfgenamen kende 
waarvan de een wel wilde verkopen, maar de ander weer niet. 
In de loop van de jaren heeft hij de welwillenden uitgekocht en 
via de rechter een scheiding en deling gedaan waarna het perceel 
na uitbetaling van de overige erfgenamen werd overgeschreven 
op zijn naam.
Het ging om een enorme lap grond van tientallen hectaren 
die behoorlijk wat waarde zou hebben en ideaal zou zijn voor 
ontwikkeling. Terwijl hij me een rondleiding gaf  door zijn 
gebied wees hij me op een straat vol met huizen van zogenaamde 
occupanten, die waarschijnlijk via een kortgeding ontruimd 
zouden gaan worden. Ik begreep niet waarom die mensen 
occupanten zouden zijn aangezien er zelfs volwaardige stenen 
flatwoningen gebouwd waren aldaar. Ik bedoel als de grond niet 
van jou is en je hebt geen titel dan ga je toch niet investeren in 
een woning van euro 25.000? 
Mijn vriend die het gehele dossier had opgebouwd door de 
jaren heen, wist me te vertellen dat er ooit twee gezinnen daar 
kwamen wonen. Ze wisten dat de eigenaar van de grond al 
jaren geleden overleden was en er niemand naar uitkeek. Tja, 
dan ga je er toch wonen als niemand zijn titel opeist, zo zal de 
redenering zijn geweest. Deze mensen kregen kinderen en pa 
lief  vertelde tegen de kinderen gewoon dat ze de grond naast 
hem konden nemen om te gaan bouwen. Neven en nichten 
en andere familieleden vonden dat ook een goed idee en 
uiteindelijk ontstond er gewoon een hele straat van mensen die 
daar illegaal huizen bouwden en woonden. De eigenaar van 
grond was toch allang dood. 

Toen de verkiezingen naderden kwam een politiek figuur op 
het briljante idee de weg te verbeteren en stroom aan te leggen 
en zelfs een straatnaam toe te wijzen, toch weer goed voor 200 
extra stemmen. Kortom niemand zou hun meer weg kunnen 
krijgen want ze hadden zelfs stroom. Althans de occupanten 
verkeerden in die veronderstelling,……..totdat de rechtszaak 
begon. 
‘Maar meneer de rechter’, schreeuwden de bewoners, ‘onze 
voorouders wonen hier al 100 jaar. En ooit hadden ze een stukje 
via een koopovereenkomst gekocht daar, maar die stukken 
waren nooit verwerkt in het hypotheekkantoor, daarom hebben 
we geen titel.’ De advocaat van de occupanten zei ook dat er 
sprake was van een mondelinge overeenkomst en verjaring, ze 
woonden er immers al 100 jaar. 
Maar de nieuwe eigenaar kwam goed beslagen ten ijs en toverde 
tot hun grote verbazing een luchtkarteringsfoto van 1970 te 
voorschijn. Daarop was te zien dat rond die tijd er nog helemaal 
niemand daar woonde. Sterker nog, uit historische kaarten van 
Google Maps bleek dat de eerste occupanten zich gingen vestigen 
rond 1990. Hierop had de advocaat van de occupanten geen 
weerwoord…….  
De uitspraak zou binnenkort komen, maar het was al duidelijk 
dat het gebied ontruimd zou moeten worden. Weer een les voor 
mensen die te kwader trouw zonder titel ergens verblijven. Vroeg 
of  laat valt de bijl en dan zal er ontruimd moeten worden. Aan 
de andere kant, ze hebben wel een aantal jaren lekker gratis 
gewoond. De afweging is nu of  het gebouwde huis van euro 
25.000 opweegt tegen het verlies van de ontruiming. 
Hmmmmm, misschien was het dan toch niet zo goedkoop wonen 
geweest…..

Jules Dest
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Elvira Lens:

Liever een eigen
huis dan een auto
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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 een echte 
duizendpoot, Elvira Lens (33). Zij 
was er mede voor verantwoordelijk 
dat we de afgelopen zomer konden 
schaatsen in Suriname. 

Elvira Lens begon in oktober 2012 met de bouw 
van haar eigen woning in de Oleanderstraat, 
in de wijk Zorg en Hoop, dat eerder van haar 
overgrootouders was. Dat Flora zich duidelijk 
ontwikkelt, zien we als we de straat inrijden. 
Kleine stenen huisjes, ook nu nog bewoond 
door grote gezinnen, maken steeds vaker 
plaats voor grotere woningen en hier en daar 
houten woningen op neuten. Dat gebeurde ook 
met Elvira’s huis. ,,Er stond een klein stenen 
huisje op het perceel dat echt in deplorabele 
staat verkeerde, dat heb ik eerst met de grond 
gelijk gemaakt.” 

Projecten
Elvira stort zich naast haar vaste baan 
als manager bij het Instituut van 
Registeraccountants in diverse projecten. Zo is 
ze betrokken bij Youth Camber International, 
presenteerde ze de schaatsshow ‘Sterren 
dansen op het ijs’ en is ze nu bezig met een 
basketbalproject voor de Surinaamse jeugd dat 
rond september gaat plaatsvinden.
Het bouwen van haar eigen huis was ook 
een leerzaam project. ,,Ik ben een echte 
perfectionist maar heb op de harde manier 
geleerd dat ik nooit tevreden zal zijn als ik er 
vanuit ga dat het precies zo moet zijn als ik het 
wil hebben.” Toen Elvira in juli 2013 haar woning 
betrok was dat van korte duur. ,,Ik ben bijna 
meteen weer vertrokken en heb de badkamers 
tot twee keer toe opnieuw laten doen omdat ik 
er niet tevreden mee was.” Vier maanden later, 
het is dan november 2013, verhuist ze definitief 
naar haar eigen plekje.
 
Kussens
Bij binnenkomst staan we direct midden in de 
woonkamer, voor Elvira de belangrijkste ruimte 
in huis. Op de grond ligt een grote mat met 
een verzameling kussens. ,,Deze mat is het 
lekkerste plekje in huis voor mij. Als ik thuis 
kom van werk dan kan ik hier neerploffen.” 
Als het aan Elvira had gelegen dan waren er 
niet zoveel meubels meer bijgekomen. ,,Ik 
houd niet van veel meubilair. Dat betekent dat 
je veel moet schoonmaken en dat is niet mijn 
hobby. Ik heb genoeg aan mijn tv, stereo en 
de mat waar ik op kan liggen.” Het bankstel 
staat er ook maar met één reden. ,,Omdat mijn 
grootmoeder soms op bezoek komt heb ik maar 

een bankstel gekocht.” Boven de bank hangt 
een door Lionel Messi gesigneerd FC Barcelona 
shirt. ,,Dit shirt heb ik bij een loterij gewonnen. 
Messi is echt mijn favoriet. Hij is een van de 
weinige spelers die ondanks zijn grote succes 
bescheiden is gebleven.” Net zo min als ze van 
schoonmaken houdt, houdt Elvira van koken. 
Dat maakt haar goed gevulde koelkast dan ook 
erg belangrijk. ,,Mijn koelkast vul ik met zoveel 
mogelijk eten uit blik zodat ik altijd wat te eten 
heb.” Ze kookt bij hoge uitzondering en het liefst 
voor vrienden. ,,Binnenkort organiseer ik weer 
een barbecue, iedereen neemt wat mee en als 
ik het vlees alleen hoef in te leggen is dat geen 
probleem”, lacht Elvira. Vanuit de woonkamer 
en de keuken bereiken we een slaapkamer met 
een eigen bad en toilet. Tegen de muur staat 
een schilderij van een indiaan, gemaakt door 
Jeangu, een Surinaamse zanger en kunstenaar. 
,,Dit schilderij sprak me aan door de kleuren. Ik 
vraag me af waar de indiaan naar kijkt. Ik heb 
het gekocht om Jeangu te steunen en moet er 
nog een mooi plekje voor vinden.” 
Voor de tweede kamer, die nu dienst doet als 
rommelkamer, heeft Elvira ook nog wel een 
idee. “Ik wil mijn kledingkast doortrekken zodat 
er een bed in kan voor mijn gasten en een tafel 
om aan te werken.” Het tweede bad en toilet 
is speciaal voor gasten gemaakt. “Ik houd er 
niet van om mijn eigen ruimte te delen”, bekent 
Elvira. 

Hard gewerkt
De jonge Surinaamse heeft hard gewerkt voor 
haar eigen huis. ,,Al mijn vrienden wilden een 
auto. Het was voor mij het belangrijkste om 
eerst een eigen huis te hebben, die auto komt 
ooit nog wel.” Ze heeft wel wat moeten laten 
om dat huis te krijgen. ,,Ik houd van vakanties 
en ga er het liefst minimaal twee of drie keer 
per jaar tussenuit. Toen ik aan het bouwen was 
lukte dat even niet.” 

Maar het was het allemaal meer dan waard. 
,,Als je eenmaal je eigen huis hebt, heb je geen 
behoefte meer om zo veel op straat te zijn. Het 
is wel leuk maar het wordt ook een sleur op 
een gegeven moment. Ook heb ik een lekker 
bed, het klaagt nooit.” 
Sommige mensen hebben er moeite mee 
om alleen te zijn, Elvira heeft dat niet. ,,Mijn 
eerste oud en nieuw in dit huis heb ik hier ook 
alleen op de bank doorgebracht. Met een flesje 
champagne voor de tv, heerlijk!”

,,Als je eenmaal je eigen 
huis hebt, heb je geen 
behoefte meer om zo 
veel op straat te zijn. 
Het is wel leuk maar 

het wordt ook een sleur 
op een gegeven moment. 
Ook heb ik een lekker 
bed, het klaagt nooit.” 



Een huis is voor veel mensen een spaarpot.
Maar weet u ook hoeveel er in

het spaarpotje zit?

Surgoed Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 (hoofdkantoor)
J.D. Gompertsstraat 115 (filiaal noord)
Telefoon nrs.: +597 493497 - 550466
www.surgoed.com | info@surgoed.com

GRATIS
WAARDE

BEPALING!

Een waardebepaling laten mensen uitvoeren die willen weten
wat hun woning of perceel waard is. Deze waarde heeft u misschien nodig omdat u

met het idee rondloopt om uw onroerend goed te verkopen en/of omdat u wilt weten
of het in waarde is toegenomen door de jaren heen. Surgoed heeft de expertise in

huis om samen met u de waarde te bepalen.   
Na het maken van een afspraak komt een taxateur van Surgoed bij u langs.

Die kijkt naar de staat van onderhoud, ligging en voorzieningen die aanwezig zijn.
Dit resulteert in een rapport dat u direct krijgt met de waarde van uw onroerend goed.

Deze waardebepaling is geheel gratis wanneer u uw object via Surgoed verkoopt.
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Gneissstraat 9
Direct te betrekken woning omgeven door groen
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Het huis van de maand is deze keer een 
in het groen verscholen laagbouwwoning 
aan de Gneissstraat. Dit is in een woonwijk 
achter de Jozef Israelstraat in Paramaribo 
Noord. De Gneisstraat is een rustige straat 
waar voornamelijk bestemmingsverkeer 
rijdt. Binnen een straal van 400 meter vindt 
u de supermarkt Best Mart en verschillende 
horecagelegenheden, banken en scholen. 
Op de berm voor de woning staat een rij 
prachtige zilverbomen. Deze maken de 
woning herkenbaar en geven privacy. U kunt 
dus onder het genot van een drankje en een 
hapje heerlijk genieten op het voorbalkon. 
Het perceel is omheind met een stenen 
muur en het erf rondom het huis is geheel 
verhard. 
Het balkon, dat beveiligd is met dievenijzer, 
bevindt zich aan de voorkant van het huis. 
Via de garage, die ruimte biedt aan twee 
voertuigen, krijgt u toegang tot de woning. 
Wat meteen opvalt wanneer u de woning 
binnenloopt, is het prachtig plafond van 
houten balken. Deze balken vindt u in de 
hele woning. 
De woning heeft een redelijk ruime 
woonkamer met open keuken. Deze keuken 
is heel compleet, heeft voldoende kastruimte 
en een aanrechtblad van granietsteen.
De centrale hal biedt toegang tot de drie 
slaapkamers, de gastendouche en het toilet. 
De masterroom, die later is bijgebouwd, 
is ruim en heeft een inloopkast. De natte 
ruimtes zijn voorzien van moderne tegels en 
goed sanitair. Verder is de woning voorzien 
van warm water, twee airco’s en alarm. De 
woning is voldoende beveiligd tegen inbraak. 
Bent u op zoek naar een woning in een 
vriendelijke omgeving, waar u direct kunt 
intrekken en waar u minimale aanpassingen 
hoeft aan te brengen? Dan is dit uw kans!

De vraagprijs is € 126.500,-
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Hoewel Suriname een groot land is met 
een kleine bevolking is er al jaren sprake 
van een huisvestingsprobleem. Voor 
de gemiddelde burger is het een grote 
uitdaging om op je dertigste zelfstandig 
op je eigen stekkie te wonen. Hoe moet 
dat dan met de komende generatie? 
Lifestylekrant Surgoed House & Home 
vroeg het enkele politici die op het 
moment waarop dit artikel is geschreven 
volop actief waren met campagne 
voeren in verband met de verkiezingen 
op 25 mei. 

Vanwege het nijpende huisvestingsproblemen 
is het logisch dat haast elke regering het 
huisvestingsvraagstuk hoog op de agenda 
zet. Zo kondigde de regering Bouterse-
Ameerali bij haar aantreden in 2010 direct 
een ambitieus woningbouwprogramma aan 
met als doel 18.000 woningen in vijf jaar te 
bouwen. Hoe adequaat de huidige regering 
het huisvestingsvraagstuk heeft aangepakt is 
voorgelegd aan drie politici. Voorzitter Gregory 
Rusland van de Nationale Partij Suriname. ,,Ik 
denk dat heel veel mensen op die belofte van 
18.000 woningen zijn afgegaan, omdat men 
had verwacht dat er verlichting zou komen 
in die woningnood. Maar de regering is die 
belofte helemaal niet nagekomen”, meent 
Rusland. Zijn partij heeft duidelijke plannen 
hoe ze het probleem van de woningnood aan 
gaan pakken mochten de NPS in de regering 
komen. Als eerste denkt hij aan het uitbreiding 
van het Low Income Shelter Program (LISP). 
Via dit programma kunnen mensen met een 
laag inkomen geld lenen tegen een lange 
rente. Verder Ook wil de NPS stimuleren dat 
er woningbouwverenigingen komen en er 
een ‘sociale’ huur komt. Clifford Marica, oud-
minister en voorzitter van de partij Duurzaam 
en Rechtvaardig Samenleven (DRS), schetst 
de belofte van 18.000 volkswoningen als 
een bij voorbaat onhaalbaar streven. Een 

klein rekensommetje leert dat dit aantal 
aangekondigde woningen niet realistisch 
was. ,,Dat heeft te maken met het feit dat ze 
(de regering) die sector heeft onderschat of 
te weinig marktonderzoek heeft gedaan om 
te weten wat er speelt op die huizenmarkt”, 
denkt Marica.
Hij geeft de voorkeur aan een integrale 
aanpak waarbij het beleid rekening houdt 
met het verschil in omstandigheden van 
mensen. ,,Je maakt dan onderscheid tussen 
personen die niet in staat zijn een huis te 
bouwen omdat ze geen grond hebben en niet 
voldoende verdienen en de groep die wel een 
perceel heeft, maar niet in staat is een huis te 
bouwen. En dan heb je de kapitaalkrachtigen 
die in staat zijn zichzelf te behelpen. Die twee 
eerste groepen hebben de ondersteuning 
van de overheid nodig.” Verder beveelt hij 
een speciaal woningbouwpakket aan, dat is 
samengesteld uit alle beleidsprogramma’s van 
deze en voorgaande regeringen.

Ruimtelijke ordening
Een direct raakvlak met het huisvestings-
vraagstuk is ruimtelijke ordening. Dat is het 
planmatig benutten en inrichten van gebieden. 
In de praktijk komt het regelmatig voor dat 
woonhuizen en bedrijven in elkaars directe 
omgeving staan. Dit kan gewoon gebeuren 
omdat er bij wet niets geregeld is. Het gevolg 
daarvan is aantasting van het woongenot van 
burgers. Voor Rusland is dat onacceptabel. 
,,Het moet niet zo zijn dat je een grote 
investering pleegt in een woning, die woning 
af hebt en links en rechts komen er grote 
winkelpanden te staan”, vindt Rusland. Een 
gedegen aanpak ligt volgens hem in de juiste 
invulling van bestemmingen, regels alleen 
zijn niet voldoende. NDP-parlementariër 
Amzad Abdoel stelt een concreet plan voor 
om bedrijven ruimte te geven zonder het 
woongenot te verpesten. ,,Bedrijven die 
vastgoed verhandelen moeten vanaf het 

begin af aan een duidelijk plan presenteren 
waar ze zich aan moeten houden. Nu zie je 
soms dat wat aan het begin is gepresenteerd 
na een tijdje verandert. Investeren in een 
woonhuis is iets voor het leven. Men moet 
ervan verzekerd zijn dat er na een tijdje geen 
bedrijven in de omgeving komen die het 
woongenot verstoren.”

Certificeren
Particulieren die verkavelingsprojecten initiëren, 
zouden volgens NDP-parlementariër Amzad 
Abdoel gecertificeerd moeten zijn. Hiermee 
denkt hij malafide vastgoedondernemers 
de pas af te kunnen snijden en burgers te 
beschermen. Abdoel wil zich bij een tweede 
termijn als DNA-lid sterk maken om dit te 
bewerkstelligen. Hij kent zeker een geval in 
Wanica waar een verkavelaar de kopers de 
garantie heeft gegeven dat er binnen een 
bepaalde periode nutsvoorzieningen zouden 
worden aangelegd. ,,Naderhand zegt die 
ondernemer gewoon dat hij failliet is, terwijl 
hij zijn geld al heeft ontvangen.”
DRS-voorzitter Marica ziet “out of the 
box” denken als de oplossing voor het 
woningvraagstuk. ,,Heel wat huizen zijn 
leeg, maar de eigenaren willen die niet 
verhuren vanwege problemen met huurders. 
Ze willen een goede autoriteit aan wie 
ze hun huis kunnen toevertrouwen. Zo’n 
instantie moet je dan creëren, een instantie 
die jouw huis beheert, terwijl jij gewoon 
jouw huurpenningen krijgt. Dat is out of 
the box denken. Je kunt niet meer met 
die gewone standaardoplossingen komen, 
want die werken niet meer in een complexe 
samenleving als de onze.” Hij oppert verder 
dat huisvesting onder het ministerie van 
Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer 
geplaatst wordt. Dan is er volgens hem beter 
zicht op welke gebieden speciaal bestemd zijn 
voor bedrijven, handelszaken en woonhuizen 
en verdwijnt de “chaotische situatie”. 

Woningnood oplossen?
Out of the box denken!
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Uitvlugt M5  (W0388B6 – Veldhuizenlaan 11)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning heeft 
 een ruime
 gameroom 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497
 457183 / 550466
Makelaar Joel Terzol
 7163400

€ 235.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 438m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Uitstekende ligging,
 zakenpand 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol 7163400

Centrum P6(W0390B6–Gemenelandsweg 109)

€ 85.000,-

Plezierig wonen doe je aan de Veldhuizenlaan. Wij hebben 
daar momenteel een ruim kavel van maar liefst 1200m² met 
daarop een riante woning van 300m² te koop. Het huis is in 
de jaren 80 gebouwd en is door de jaren heen verbouwd en 
gerenoveerd. Zo zit er een moderne ruime keuken in; deze is 
voorzien van alle gemakken. De woonkamer heeft een warme 
houtenvloer terwijl de overige ruimtes zijn betegeld met neu-
trale tegels. De achterzijde van de woning biedt ruimte voor 
een game room of kan als kantoorruimte functioneren. Aan de 
linkerzijde van de woning is er een garage met roldeur. Deze 
biedt ruimt voor 1 auto. Er is warm en koud water, 220V en 
alarm. De slaapkamers zijn voorzien van airco’s. Gezien de lig-
ging van dit huis en drukke straat, kan het pand ook gebruikt 
worden voor zakelijke doeleinden zoals een kantoorruimte 
of winkel.  Momenteel is de woning voor 1 jaar verhuurd. Dit 
is een solide huurder en het brengt een goed inkomen op. De 
woning wordt met huurder aangeboden.

€ 118.500,-

Tussen de Highway en de Tout Lui Fautweg vindt u 
de Tout Lui Faut linkerkanaalweg (zandweg gedeelte). 
Ongeveer in het midden van deze lange weg die langs 
het kanaal loopt vindt u een verkaveling met betegel-
de weg met her en der huizen en huizen in aanbouw. 
De weg heeft nog geen straatnaam gekregen maar ligt 
precies tegenover de hindoetempel die aan de over-
kant ligt. Als u de straat ingaat dan ziet u de woning 
gelijk aan uw rechterhand liggen. Het is de eerste 
woning die gebouwd is op kavel nummer 7 (ongeveer 
110m naar binnen rijden).

Wanica O14 (W0392B6 - Tout Lui Faut linkerkanaalweg)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 476m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Stenen hoogbouw met prachtig   
 balkon
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466

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.: 493497/457183/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica M13(W0313B3–Zijstr Hare Ramaweg)

€ 137.500,-

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 airconditioned
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 110m²
Perceel opp. 1.2ha
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Alle nutsvoorzieningen zijn  
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Commewijne W9 (W0366B3-Kasimbegweg a7)

€ 68.000,-€ 79.000,-

Te Tourtonne 5 staat deze laagbouw woning. Ondanks 
de woning bouwtechnisch goed is, verkeert de woning 
in een gedateerde toestand. De nieuwe eigenaar zal 
de woning eventueel kunnen renoveren naar heden-
daagse normen en standaarden. De woning heeft 3
slaapkamers, een voor- en achterbalkon en een woon-
kamer die overloopt in de semi open keuken. Kortom 
de woning is per direct te betrekken maar heeft geda-
teerde elementen. Er is veel vraag naar woningen in 
deze omgeving binnen deze prijsklasse.

Noord S2 (W0369B9 - Siliciumstraat 18)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 434m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woonhuis in een leuk gedeelte
 van de wijk Tourtonne
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 

€ 130.000,-

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 woning is fully air-conditioned, 
heeft 3 slaapkamers, ruime woonkamer met voorbal-
kon, keuken, wasruimte, berghok, bad en toilet en 
garage met electrische oproldeur. De woning heeft ook 
alle aansluitingen z.a.: Internet, 110/220stroom en 
alarm met beamer rondom de woning. 

Kwatta K4   (W0356B3 - Quatrostraat 89)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3  
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Fully airco, diefijzer, alarm, warm
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163400

Soort woning Hoogbouw Bruynzeel
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 996.87m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning ligt op een hoekkavel  
 en dient opgeknapt te worden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466

Blauwgrond W1 (W0371B6-J. Greenstraat 3)

€ 148.500,-
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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 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica B8 (W0362B6–Rasianastraat 79)

€ 39.950,-

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 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Uitvlugt N4 (W0361B6 - Doloresstraat 23)

€ 89.000,- € 129.500,-

Deze splitlevel woning staat op een eigendoms hoek-
terrein te Morgenstond. Het is makkelijk bereikbaar via 
de Kristalstraat en de Anton Dragtenweg. De woning 
heeft 3 slaapkamers en tweemaal bad en toilet.
De woning is speels ingedeeld met diverse hoogte
verschillen. Vanuit de garage 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. Bent u op zoek naar een erg knusse en leuke 
woning die werkelijk een thuis kan worden genoemd 
tegen een faire prijs?

Noord (W0360B9 - Powisie hk Picoletstraat 18)

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
 hoek kavel met een beetje werk
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 

€  69.000,-

Op 15 minuten rijden vanaf de stad, maar toch in de 
heerlijke vrije natuur langs de Pararivier, wordt deze 
leuke woning te koop aangeboden. De woning heeft 
wat aandacht en renovatie nodig, maar het is zeker 
de moeite waard. Met de juiste behandeling en met 
behoud van de authentieke elementen wordt het snel 
een typische tropenwoning. Met haar 3 slaapkamers, 
ruime woonkamer en een enorm groot overdekt terras 
geeft het een gezellig warm gevoel. Het is uitstekend 
om daar een hangmat op te hangen of gezellig met 
wat vrienden te bbq-en. 

Para P14 (W0387B6 – Adventurijmstraat 37)

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 770m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Prachtige omgeving aan het water. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol - 7163400
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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 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Centrum P4 (W0137B3 – Oranjelaan 51)

€ 72.500,-

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
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Commewijne (W0335B6 – Moeloetweg 37)

€ 65.000,-

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.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica N10(W0331B3-Raghoebarsingweg 17)

€ 42.000,-

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 

 Para R16 (W0328B9 –A.E. Cairostraat, Mamba)

€ 49.000,-

€ 109.000,-

Tussen de Kwattaweg en de Toekomstweg ligt de 
Normandiestraat, een geasfalteerde straat die ligt 
langs een unieke bosrand in deze omgeving. Deze 
hoogbouwwoning bestaat uit een begane grond die 
opgetrokken is uit steen en een 1e verdieping uit hout. 
Aan de zijkant van de woning is een afdak (carport) 
om uw auto onder te parkeren met daaraan een 
buitenterras die tot aan de schutting aan de voorzijde 
helemaal betegeld is. Op de begane grond vindt u een 
nette keuken die voorzien is van een dubbele spoel-
bak, inbouw gasfornuis met afzuigkap en microwave.

Kwatta K4  (W0393B6 – Normandiestraat 8)

Soort woning Hoogbouw, bruynzeel
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 371m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Nette hoogbouwwoning,
 gelegen in een leuke wijk 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
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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
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica P10 (W0338B6 – Kartriweg 17)

€ 122.500,-

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 
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Wanica G5 (W0352B6–Menckenbergstraat 56)

€ 345.000,-€ 57.500,-

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. De woning heeft 
2 slaapkamers die een gedeelde sanitaire ruimte 
hebben. Het dak is bedekt met duurzame rode trape-
ziumplaten. 

Wanica N11 ( W0342B6 – Thelmaweg 34a)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 123.05m²
Perceel opp. 175m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 265.000,-

Deze prachtige woning staat aan de Kartriweg, 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.

Tout Lui Faut, M12  ( W0386B9 – Lake Land 17 )

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 892m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Moderne, zeer ruime woning
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
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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

Commewijne W0(W0325B6–Poorterstraat 11)

€ 79.500,-

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
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

€ 185.000,-

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  
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Wanica P11 (W0336B3–Persaudweg 5)

€ 115.000,- € 119.000,-

Ongeveer 6 km van het centrum van Paramaribo aan 
de Kwattaweg ligt dit prachtig huis in een goed ver-
zorgd Project (rashiv verkaveling). De Rhododendron-
straat is een zijstraat van de vierde rijweg en de wo-
ning 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. Dit project is tot heel laat in de avond 
bereikbaar per bus. Het terrein en de oprit is geheel 
verhoogd en betegeld. De woning is goed beveiligd.

Wanica P5 ( W0339B6–Rhododendronstraat 12)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 167m²
Perceel opp. 405.50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 110/220V, alarm, hydrofoor,
 elektrische schuifpoort 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Commewijne W7 (W0375B6 – Stralende Palmlaan 117)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 197m²
Perceel opp. 910m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden airconditioned,
 alarm,
 satelliet tv,
 internet,   
 220/110V
 voltage
Contact info Surgoed Makelaardij
 Telefoon: 493497/ 
 457183/550466

€ 115.000,-

Hierbij bieden we een mooie woning te Palmvillage. Het gaat 
om een laagbouw woning met een carport en een bergruimte. 
Via de carport kunt u zo uw woning inlopen waarna u gelijk in 
de keuken terechtkomt. De keuken heeft een mooie granieten 
keukenblad met veel onderkasten. De woning is van binnen 
geheel betegeld en afgewerkt met gipsplaten plafond. In de 
ruime woonkamer zijn er onder andere 220v aansluiting en 
er is ook internet en satelliet tv aansluiting aanwezig. Er zijn 
drie slaapkamers waarvan een master room met een walk-in 
closet en een badkamer. Het perceel is compleet omrasterd 
met hekwerk. Aan de achterzijde van de woning is er een ruim 
terras waar u lekker kunt genieten van de altijd aanwezige 
landwind en van het rustgevende uitzicht. Rondom de woning 
vindt u onder andere een buitenkraan waar u uw handen kunt 
wassen na een dagje tuinieren. De durotank is weggewerkt 
onder de grond. Deze woning ligt aan een betegelde weg op 
een eigentijdse verkaveling die 24/7 beveiligd wordt.
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€ 179.000,-

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, winkel-
centra, 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.

Noord T2   (W0397B6 – Gipssteen- /hk Anamesiestraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 650m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Masterbedroom airco, 110/220V,   
 automatische roldeuren,
 wachtershuisje 
Contact info Surgoed Makelaardij / Tel.: 493497 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

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
 Tel.: 493497/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica D2 (W0200B3-Nataschastraat 26)

€ 67.000,-

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.: 493497/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta A3 (W0304B6-Maisuruweg 133)

€ 57.500,-

Noord V2   (W0389B6 – Gneisstraat 9)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 175m²
Perceel opp. 375m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leuke omgeving,  
 fijne woning 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
 
Makelaar Joel Terzol
 7163400

€ 126.500,-

In een woonwijk gelegen achter de Jozef Israelstraat bevindt 
zich de Gneisstraat. De Gneisstraat is een rustige straat waar 
voornamelijk alleen bestemmingsverkeer rijdt. Binnen een 
straal van 400 meter vindt u een goed gesorteerde super-
markt, verschillende eetgelegenheden, banken en scholen. Op 
de berm van de woning staat een reeks van prachtige zilver-
bomen. Deze maken de woning herkenbaar en geven privacy. 
U kunt dus onder het genot van een drankje en een hapje 
heerlijk genieten op het voorbalkon. Het perceel is geheel 
omheind met een stenen muur en het erf rondom het huis is 
geheel verhard. Aan de voorkant van de woning bevindt zich 
het balkon dat geheel beveiligd is met dievenijzer. Via de gara-
ge, welke ruimte biedt aan 2 voertuigen, krijgt u toegang tot 
de woning. Wat gelijk opvalt zodra u de woning binnenloopt, 
is het prachtig plafond van houten balken. Deze zie je door 
de gehele woning terug komen. De woning heeft een redelijk 
ruime woonkamer met open keuken.

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.: 493497/457183
 550466

Commewijne W7(W0301B9–Palmvillage 108)

€ 119.000,-
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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. : 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Centrum O5 (W0266B3 – Celinastraat)

€ 225.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 486m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Groot woonhuis voor de  
 klusser, woning is 70%
 afgebouwd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466

Sophia’s Lust F4 (W0383B6–R. v/d Hoekstraat)

€ 110.000,-

Uitvlugt L12  (W0379B6 – Jozef Leliestraat 87)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 336m²
Perceel opp. 211.50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Ruime woning met  
 ruime slaapkamers  
 en 2x bad en toilet,
 fully airconditioned

Contact info Surgoed Makelaarij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 179.000,-

Deze luxe hoogbouwwoning ligt aan de Jozef Leliestraat te 
Uitvlugt op een klein hoekperceel van 212m² groot. Het ter-
rein loopt taps toe in een driehoek. Ondanks het kleine perceel 
oogt de woning ruimtelijk; omdat het op een hoekkavel ligt. 
De woning heeft een ruime garage voor twee auto’s met een 
automatische roldeur. Vanuit de garage krijgt men toegang tot 
de woonkamer en de open keuken. U kunt het pand verlaten 
richting de straatzijde vanuit de woonkamer via de voordeur. 
Op de begane grond is er een bergruimte en een toiletruimte. 
Vanuit de woonkamer is er een trap die toegang geeft tot de 
eerste verdieping met 4 slaapkamers. Drie daarvan hebben 
een gedeelde bad en toilet en de masterroom heeft zijn eigen 
bad en toilet ruimte. Het gehele huis is voorzien van aircon-
ditioning. Bij de bouw van het pand is gebruik gemaakt van 
hoogwaardige materialen en een moderne architectuur. Alle 
moderne voorzieningen zoals dat verwacht mag worden bij 
een woning van dit kaliber zijn aanwezig.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 260m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Ruime woning, met ruime  
 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/   
 550466

Welgedacht B L12  (W0374B6–Priyalaan 13)

€ 69.500,-

€ 118.000,-

Tussen de Derde Rijweg en de Leidingen vindt u de 
Menckenbergstraat met daaraan diverse zijstraten 
die samen een geheel nieuwe woonwijk vormen. Dit 
Menckenbergproject heeft een hedendaagse, nette 
uitstraling en u vindt hier diverse woningen op ruime 
eigendomskavels. Dit project heeft buurtbeveiliging en 
bestaat uit verharde wegennetwerk met alle nodige 
nutsvoorzieningen. Deze woning met een voorbalkon 
en een ruim erf staat op een eigendomskavel van 
600m² die compleet in cultuur is gebracht. Het is 
kortom een ruime starterwoning die gelegen is in een 
representatieve woonwijk.

Kasabaholo H8  (W0381B6 – Theresia Paulinastraat 77)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 224.50m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Nette laagbouwwoning
 met compleet verharde
 tuin
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 829m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 650 m²
Perceel opp. 999.34 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airco, gated community,  
 warm en koud water 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-€ 190.000,-

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 schuif-
poort. 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.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 278m²
Perceel opp. 570m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle
 gemakken op een zeer gewilde   
 locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1052m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  
 onder Surinaamse  
 architectuur met  
 steiger gelegen  
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 
in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 
omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 
een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 
architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 
met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 
masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 
wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 
badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 
naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 
uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 
een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 
de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 
achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 
keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 
in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 
openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 
met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Soort woning Laagbouw
 (2 woningen op een erf)
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Betreft 2 huizen
 op een erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466

Welgedacht B L12  (W0373B6–Priyalaan 7)

€ 95.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 511m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Geyersvlijt V2  (W0395B3–Adoestraat 26)

€ 126.000,-

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.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Noord W1 (W0364B9–E.Aboelrahmanstraat 8)

€ 169.000,-

Soort woning Laagbouw (NIEUWBOUW)
Bouw opp. 270m²
Perceel opp. 371m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Laagbouw
 met zwembad 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/
 550466

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 6)

€ 185.000,-N.O.T.K.

€ 129.500,-

€ 260.000,-

Bent u een gedreven entrepreneur in de horecasector? 
Houd u van Suriname en haar Natuur? Ja, dan is Marina 
Resort Waterland het ideale traject voor u! Marina 
Resort Waterland is een rijdende trein, waarin u als 
ondernemer stapt en verder mag besturen. Het resort 
is gelegen in Para, aan de Suriname rivier in schitterend 
toeristisch natuurgebied. Er zijn 7 volledig ingerichte 
woningen in tropische stijl. Een restaurant met alle 
voorzieningen waarin iedere kok zich in kan uitleven. 
De enige echte Marina in Suriname, welke bestaat uit 
drijvende steigers en vingerpieren die plaats biedt voor 
12 zeilschepen, inclusief de faciliteiten.

Aan de Rosanlaan hebben wij een ruime woning te 
koop. De Rosanlaan is een zandweg en ligt tussen 
Uitvlugt en Kasabaholo in een prima, nette wijk. Het 
perceel ligt 20 cm boven de as van de weg. De riolering 
is gesloten en op het erf staan vaste planten en fruit-
bomen. De gehele verdieping heeft een houten vloer, 3 
standaard slaapkamers van 12m² en een masterroom 
van 30m² met een bad, douche en toilet. De woon-
kamer en keuken zijn ruim en is er veel licht inval. De 
begane grond heeft maar liefst 5 slaapkamers, 4 bad 
en toilet en 2 kleine keukens. Dit alles is goed beveiligd 
middels dievenijzers.

Te Uitvlugt aan het doodlopende gedeelte van de Won-
glaan (elite woonwijk) staat op een riant eigendomska-
vel van bijna 1100m² deze woning. De woning verkeert 
in een goede staat van onderhoud maar is op diverse 
punten gedateerd. Enkele karakteristieke klassieke 
kenmerken van deze woning zijn zeer goed te combi-
neren met een frisse, nieuwe, moderne renovatie; denk 
hierbij aan een houten parketvloer, schutterramen en 
de algehele bouwstijl van deze woning. Op de begane 
grond vindt men de keuken die een eigen uitgang heeft 
richting de carport. De woonkamer heeft een ingang 
aan de straatzijde en een uitgang naar het achterterras. 

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland)

Kasabaholo F7  (W0398B9 - Rosanlaan12)

Uitvlugt, N6  (W0396B6 – Wonglaan 43)

Soort object Resort
Bebouwd opp. Bungalow A 120m²/Bungalow B   
 120m²/Bingalow C 75m²
Perceel opp. 20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond Grondhuur
Kamers Bungalow A 3slk/Bungalow B 2slk/  
 Bungalow C 1slk
Bad en Toilet Bungalow A 1 b+t / overige 1b+t
Bijzonderheden Prachtig resort langs het water 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 350m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 8
Bad en toilet 5
Bijzonderheden Masterbedroom, airco, 110/220V 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Soort woning Hoogbouw bj 1972
Bouw opp. 280m²
Perceel opp. 1090m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning gelegen in 
 en residentiële wijk 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
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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.: 493497/457183
 550466

Uitvlugt O6  (W0227B9 - Confidentieel)

N.O.T.K.

Soort woning Laagbouw en hoogbouw
Bouw opp. 120m²/224m²
Perceel opp. 4128m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4/5
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183/
 550466

Comm. T6 (W0344B6–Oost-West verbinding)

N.O.T.K.

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.: 493497/457183
 550466

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,-

 Uitvlugt K5  (W0285B6 – Hoebalaan 24)

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  
 Tel.: 493497/550466
 457183 

€ 365.000,-

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 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.

€ 225.000,-

De Bonistraat is een bekende straat in de regio Parama-
ribo-noord. Het object ligt niet ver van de kruising van 
de Anton Dragtenweg. De omgeving is druk bezocht. 
De loods kan omgebouwd worden tot een winkelpand, 
kantoorruimte, supermarkt of kantoorruimte. Het per-
ceel heeft een oppervlakte van 700m² en is gedeeltelijk 
omrasterd met een stenen muur. De loods heeft een 
oppervlakte van 530m² en heeft een staalconstructie. 
Verder bevindt zich in de loods nog een verdieping die 
uitkijkt op de begane vloer. Omdat de loods nog niet in 
de finale staat verkeerd, biedt dit u de mogelijkheid om 
het naar eigen wensen aan te kleden.

Noord V2 (W0391B6 – Bonistraat 28)

Soort woning Loods
Bouw opp. 530m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 0
Bad en toilet 0
Bijzonderheden Uitstekende ligging, zakenpand 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/5504667
Makelaar Joel Terzol 7163400

WONINGEN
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€ 36.000,-

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.

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

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

Bijzonderheden Prachtige verkaveling
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497/550466/457183

Perceel opp. 375m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden Woning voor 60%  
 afgebouwd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76)

€ 11.850,-

Perceel opp. 499 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Water en stroom
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol 
 7163400

Wanica N8 (P0281B6 - Harisingweg)

€ 13.500,-

Perceel opp. 776.30m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand
Bijzonderheden Geen stroom
 water aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica J12(P0279B6-Welgedacht B weg)

€ 17.000,-

Wanica (P0289B6 – Waterland, straat leguanapark)

Perceel opp. 7800 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp,
 opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig strand,
 zeer mooie ligging

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 288.000,-

Langs de Suriname rivier compleet met een eigen strand 
dicht in de buurt van diverse recreatieoorden ligt dit prachti-
ge terrein. De kenmerken zijn: rust, natuur, water, strand en 
recreatie. Dit terrein is geschikt voor diverse doeleinden, zowel 
voor privé bewoning als voor iemand die graag een buitenver-
blijf wil hebben op een prachtig terrein langs de Suriname ri-
vier. Het terrein is geheel omrasterd met aan de voorzijde een 
stenen schutting met metalen schuifpoort en aan de zijkanten 
walabapalen met prikkeldraad. Het terrein beschikt al over de 
volgende opstallen die dienst doen als verblijf en recreatie. 
Vier appartementen van elk 35m² met bad, toilet, woonkamer 
en keuken zijn voorzien van elektra aansluiting en watervoor-
ziening. Er is ook een beheerderswoning van 48m², en langs 
het water staan twee tenten met overkapping van totaal 70m² 
waar een keukenblok in zit met spoelbak en stopcontacten. 
Ook is er een extra bad- en toiletruimte met wasbak. Een fijne 
bijkomstigheid is de stroomvoorziening, indien u van plan bent 
dit park uit te breiden.
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Jozef Israelstraat 20 | Paramaribo - Suriname | +597 458280
info@hdlighting-suriname.com | www.hdlighting-suriname.com

Filialen: Johannes Mungrastraat 31 + Hermitage Mall Unit 20/21

Licht is van levensbelang
Zonder licht is er geen leven. Het eerste leven op aarde 
is onstaan onder invloed van licht. Licht beïnvloedt ons 
dag- en nachtritme en allerlei biologische processen in ons 
lichaam. Licht heeft een grote, positieve invloed op ons 
lichaam en geest. 

Goede verlichting zorgt voor: 
•	 een	algemeen	gevoel	van	welzijn
•	 minder	ziekteverzuim
•	 meer	energie
•	 grotere	concentratie
•	 minder	vermoeide	ogen
•	 beter	zicht

Lichtadvies
De	vloeren	zijn	gelegd,	de	muren	worden	voorzien	van	een	
kleurtje	en	de	meubels	zijn	geplaatst.	Nu	moet	de	verlichting	nog	
komen.	Want	u	wilt	in	een	goede	omgeving	kunnen	vertoeven,	
waar	uw	inrichting	optimaal	belicht	worden.	
Creativiteit	en	technische	kennis
Als het gaat om verlichting combineert HDLighting creativiteit met 
technische	kennis.	Wij	ontwerpen	verhelderende	lichtplannen	en	
weten	hoe	armaturen	werken.	Zo	kunnen	wij	rekening	houden	met	
wat	u	belangrijk	vindt:	uitstraling,	energieverbruik	en	kosten.
Verhoog de beleving met energiezuinige verlichting
HDLighting	staat	bekend	om	het	creëren	van	toonaangevende	
lichtconcepten.	Zij	maken	complete	lichtplannen	voor	retailers,	
kantoren,	particulieren	en	zorginstellingen.	Ook	op	het	gebied	van	
energiezuinige	verlichting	zijn	wij	de	juist	partner.	Dankzij	onze	
ervaring	en	kennis	van	de	nieuwste	technologische	ontwikkelingen,	
kunnen	wij	voor	ieder	ruimte	verlichting	ontwikkelen	waarmee	
de	beleving	geoptimaliseerd	wordt.	Dit	kan	ook	op	een	
duurzame	manier.	Mede	dankzij	onze	ongeremde	creativiteit	en	
samenwerkingen	met	instituten	en	leveranciers,	bestaat	er	geen	
grens	aan	wat	er	mogelijk	is.	Hierdoor	zijn	wij	in	staat	om	perfect	
in	te	spelen	op	uw	wensen	en	behoeften.
We	helpen	u	graag	met	een	helder	en	gedetailleerd	lichtadvies.

Lichtplan
Na	een	degelijk	advies	ontwerpen	wij	een	lichtplan	voor	u.	Daarbij	
luisteren	we	naar	uw	wensen	en	kijken	we	naar	uitstraling,	budget	
en	energieverbruik.	Ook	de	inrichting	speelt	een	rol.	Een	neutrale	
laminaatvloer	vraagt	om	een	ander	licht	dan	rood	tapijt.	Onze	
bevindingen	brengen	we	samen	in	het	lichtplan.	Dat	leggen	we	
aan	u	voor	en	samen	zetten	we	de	puntjes	op	de	i.	Is	het	plan	
definitief,	dan	kunnen	de	installateurs	aan	de	slag.	
Onze	specialist	in	lichtplannen	heeft	meer	dan	tien	jaar	ervaring	in	
verlichting.	Hij	vertelt	u	graag	vrijblijvend	over	de	mogelijkheden.	

Wij	raden	u	aan	de	volgende	stappenplan	in	acht	te	nemen:
stap	1:	een	goedgekeurde	bouwtekening
stap	2:	een	intakegesprek	bij	de	projectafdeling	van	HDLighting
stap	3:	een	vervolgontmoeting	op	locatie	van	de	bouw
stap	4:	het	opstarten	van	een	lichtplan
stap	5:	evaluatie	over	het	budget	en	keuze	van	de	verlichting
stap	6:	na	goedkeuring,	levering	en	installeren	van	de	verlichting

Laat u inspireren op onze site. Heeft u vragen, dan kunt u 
ons altijd bellen. 

LichtplanLichtadvies & Lichtplan
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in	te	spelen	op	uw	wensen	en	behoeften.
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€ 69.500,-

Deze kavel ligt aan de hoofdweg (Saramaccaweg) 
nabij km 41 te Saramacca. Het is hoog grond met 
overwegend zand en word goed onderhouden.
De frontbreedte is 78.98m en diepte is 415.28m.
Deze kavel is geschikt voor verschillende doeleinden.

Saramacca A3 (P0286B3 - Saramaccaweg 41)

Perceel opp. 3.2627ha
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497/550466/457183

Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 115.000,-

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 grondhuurper-
ceel is gelegen langs de rivier, echter is de rivier niet 
zichtbaar vanaf de kavel door de begroeiing van man-
grovebomen 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.

Commewijne (P0283B6 - Patjaskitieweg 234a)

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
 Tel. : 493497/457183/550466

Perceel opp. 468 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Gesloten riolering,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
 457183

Commewijne W8 (P0255B3–Palm Grove 91)

€ 19.000,-

Perceel opp. 661 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Gesloten riolering,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
 457183

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

€ 23.000,-



Surgoed House & Home

www.surgoed.comPERCELEN

35

€ 23.500-

€ 46.000,-

€ 42.000,-

Gaat uw voorkeur uit naar een perceel gelegen in 
het district Wanica? Dan betekent dit het einde van 
uw zoektocht. Dit perceel staat ten oosten van de Sir 
Winston Churchillweg in de omgeving van Houttuin. 
Deze omgeving is geschikt voor een jong gezin, die er-
aan denkt een leuk huis te bouwen. Het is een wijk die 
steeds meer tot ontwikkeling komt en daardoor steeds 
interessanter wordt voor starters. Het perceel is goed 
onderhouden, heeft een gesloten riolering en is geheel 
opgehoogd. Hierdoor is het klaar voor de bouw.

Deze kavel ligt zeer centraal gelegen te Paramaribo- 
Noord, omgeving Maretraite, op steenworp afstand 
van de Maretraite-Mall. De kavel ligt aan de Anton 
Mauvestraat dichtbij de hoek van de Mesdagstraat. De 
kavel is aan de linker- en achterzijde omrasterd met 
een erfafscheiding van gaaswerk. Aan de straatzijde 
is er reeds een schutting gebouwd (zonder ingang 
naar het terrein) en de goot is gedempt met kokers en 
opgehoogd. Aan de rechterzijde van het perceel is nog 
geen schutting geplaatst. De kavel is opgehoogd en 
onderhouden. Bent u op zoek naar een leuk bouwka-
vel waar u direct mee aan de slag kunt?

Gelegen aan de L'Hermitageweg, dichtbij de Rob-
bylaan, ligt op een zeer strategisch punt te Uitvlugt 
deze leuke opgehoogde bouwkavel. Deze kavel heeft 
een frontbreedte van 14m en een diepte van 25m 
met een gesloten riolering en klaar om te bebouwen. 
De buurt is zeer centraal gelegen te Uitvlugt en erg 
gewild. Het perceel is ondergebracht in een stichting 
die ter overname wordt aangeboden. In de praktijk 
betekent dit dat u geen overdrachtsbelasting of andere 
notariële kosten hoeft te betalen.

Wanica P10 (P0275B3 – Sir Winston Churchillweg)

Noord T2 ( P0294B6 – Anton Mauvestraat )

Uitvlugt M6   (P0298B6 – L’ Hermitageweg 144A)

Perceel opp. 562.24m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Het perceel staat op
 een goede locatie
 en is bouwrijp
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Perceel opp. 334m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Leuk kavel in een
 zeer goede buurt
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/457183/550466

Perceel opp. 323m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
 op een zeer gewilde locatie
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/457183/550466

Perceel opp. 540 m²
Titel grond Eigendom
Status 
Grondsoort 
Bijzonderheden Origineel perceel groot  
 1080m² gesplitst met
 goedkeuring min. OW
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Wanica (P0247B3–Chinese Kousebandstraat)

€ 16.500,-

Perceel opp. 540 m²
Titel grond Eigendom
Status 
Grondsoort 
Bijzonderheden Origineel perceel groot  
 1080m² gesplitst met
 goedkeuring min. OW
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Wanica (P0246B3–Chinese Kousebandstraat)

€ 16.500,-

Perceel opp. 601 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand
Bijzonderheden Deze kavel ligt in een
 gesloten prive weg,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne S10(P0226B3–Zonnedauwweg 183)

€ 23.500,-



Precamp South America N.V. is een jong, dynamisch en 

professioneel bedrijf, dat in december 2004 is opgericht. 

Ons bedrijf prefabriceert modulaire cabins/gebouwen, Light 

Gauge Steel (LGS) dakconstructies en LGS frame woningen 

op elke gewenste afmeting. Door de jaren heen hebben we 

onze productomvang uitgebreid en zijn we gespecialiseerd 

in het fabriceren van tijdelijke en permanente men camp 

accomodaties, voornamelijk in de mijnbouw sector. In 2013 is 

Precamp South America N.V. gestart met de vervaardigingen, 

levering van LGS bouwpakketten voor commerciële en 

huishoudelijke toepassingen. 

Precamp South America NV biedt een complete turnkey service 

aan waarbij comfort, prijs-kwaliteit verhouding en elke behoefte 

van de klant centraal staat. Het Precamp-merk ontleent 

zijn kracht aan de volgende sterke punten en concurrentie 

voordelen: • Flexibel • Mobiel • Betaalbaar • Brandwerend

• Arbeidsextensief • Duurzaam • Snelle constructie

• Onderhoudsarm

Ons enthousiast en gespecialiseerd team staat klaar

om u van dienst te zijn.

Precamp South America NV | Copieweg 14 (hoofdweg Indira Gandhiweg) | Para - Suriname
Telefoon (597) 368173 of 367307 | Fax (597) 368059

general@precamp-sa.com / info@precamp-sa.com | www.precamp-sa.com
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€ 22.000-

In het Noorden van het Ganizoenspad ligt op het pro-
ject Rashiv, even nabij de 4e rijweg aan de rechterzij-
de 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 verho-
gen, u kunt gelijk gaan bouwen. De straten zijn geas-
falteerd en de wijk is reeds voor de helft bebouwd.

Wanica P5 (P0274B6 – Rhododendronstraat perc 89)

Perceel opp. 405.50m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Perceel opp. 775m²
Titel grond Grondhuur voor bebouwing  
 uitgegeven
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,  
 scholen en poli
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Perceel opp. 775m²
Titel grond Grondhuur voor
 bebouwing uitgegeven
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,  
 scholen en poli
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica B12 (P0303B3-Bomapolder perc 80)

Wanica B12 (P0302B3-Bomapolder perc 81)

€ 16.750,-

€ 16.750,-

Perceel opp. 400m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Commewijne (P0291B3 – Jagtlust perc 41)

€ 16.000,-

Noord O1 (P0268B6 – Helouisestraat perc 189)

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

Bijzonderheden Prachtige kavel  
 langs groot meer,  
 adembenemend  
 uitzicht

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 62.500,-

Op een prachtige locatie langs een groot meer en natuurge-
bied 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 ontwikke-
ling 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 plaat-
sen. 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. 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.         
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DAKPLATEN

Simpelweg een droomhuis kant-en-klaar in handen krijgen, 
is alleen een droom maar ook een utopie. Droomhuizen 
komen niet uit de lucht vallen. Er wordt hard voor gewerkt. 
Het perceel, de financiering, het bouwen! Steen voor steen, 
het ene materiaal en dan weer het andere. Het proces dat 
u moet doorlopen voor er uiteindelijk een huis staat waar 

u gerieflijk in kunt wonen is niet eenvoudig. Wat heel veel 
scheelt, is wanneer u over voldoende informatie beschikt. 
Surgoed wil u daar graag bij helpen. Daarom zullen we in de 
komende edities van Lifestylekrant Surgoed House & Home  
verschillende bouwmaterialen behandelen. Deze keer nemen 
we stenen en dakplaten onder de loep.

Vier duim stenen

Dhiradj Bhikha-kori is aannemer, hij gebruikt de stenen van VABI in zijn dagelijkse werk veel. Wat vindt hij 
er zo prettig aan? ,,De lagere prijs en een goede kwaliteit.” De kwaliteit is terug te zien aan de kracht die 
nodig is om de stenen te breken als je voor je bouwwerk halve stenen nodig hebt. ,,Hoe beter het geperst 
is, hoe beter de kwaliteit” geeft de aannemer aan. De hoeveelheid cement die bij de productie verwerkt 
is, draagt uiteraard bij aan de kwaliteit. ,,De grijze kleur van het materiaal geeft aan dat er veel cement in 
zit. De kwaliteit van de stenen hangt af van de verwerking in het laboratorium; de verhouding cement en 
scherpzand en het feit dat er geen chemicaliën worden gebruikt”, zegt een enthousiaste verkoper van VABI. 
Bij een door VABI vast te stellen afname kunnen klanten in aanmerking komen voor een kortingsprijs
SRD 2,51. 

CKC BEM past prima in het rijtje, volgens aannemer Dhiradj, als het gaat om de aankoop van goede 
kwaliteit stenen. En de medewerkers vertellen waar het volgens hen aan ligt. ,,De stenen voldoen aan 
de NEN norm 7027, zowel de vier duim als de zes duim. De norm heeft betrekking op bouwblokken en 
betonnen muurelementen (red.) En de kwaliteit wordt getest in ons eigen laboratorium.” Daarnaast stuurt 
de BEM steekproefsgewijs monsters naar onder andere de Anton de Kom universiteit van Suriname als 
dubbele kwaliteitscontrole. ,,De stenen zijn gewild, we merken dat verkoop toegenomen is het afgelopen 
jaar. Dit zou kunnen liggen aan de geboden kwaliteit” zegt de medewerker. Net als bij de andere bedrijven 
krijgen klanten die grotere hoeveelheden afnemen ook bij CKC BEM een korting.

,,In het assortiment van Handelmaatschappij Kuldipsingh N.V. zijn er zowel massieve als holle stenen”, 
vertelt een van de verkopers van dit bedrijf. ,,De holle stenen zijn vanzelfsprekend lichter en kunnen 
gebruikt worden voor plaatsen die niet zwaar belast mogen worden. Het wordt soms op verdiepingen 
gebruikt om de balken niet te zwaar te belasten en ook voor binnenmuren.” ,,We werken met Europese 
standaarden, al onze machines komen uit Duitsland en daarmee kunnen we garant staan voor een hoge 
kwaliteit”, vertelt de verkoper ook. Tenslotte vertelt hij dat de afmetingen van de stenen nooit afwijken 
en constant blijven, zelfs door de jaren heen. Kuldipsingh geeft een korting op de prijs als de klant ‘groot’ 
genoeg inkoopt.

Waar te koop?

● Hoofdkantoor VABI

● Filiaal VABI

● Wederverkopers

Waar te koop?

● BEM (filiaal)
 Hoogestraat

● Wederverkopers

Waar te koop?

● Fabriek te Dijkveld 

● Filialen Kuldipsingh N.V.

● Wederverkopers 

Afmeting:
9,6 x 19 x 40 cm

Afmeting:
10 x 20 x 40cm

Afmeting:
10 x 20 x 40cm

VABI NV
Van Alen’s Beton 

Industrie

CKC BEM
(Bouw Exploitatie 

Maatschappij)

Massief: SRD 2,70
Hol:  SRD 2,50

Massief: SRD 2,75
Hol:  SRD 2,58

Massief: SRD 2,75
Hol:  SRD 2,59

Handelmaatschappij
KULDIPSINGH N.V.



DAKPLATEN

Kuldipsingh Metals is overtuigd van de lange levensduur van de platen en de uitstekende kwaliteit. 
Aangezien aluzinc een langere levensduur heeft in vergelijking met galvaan en andere materialen die 
gebruikt worden voor dakplaten, is de prijs daarvan wel iets hoger. Kuldipsingh Metals N.V vervaardigt 
de dakplaten in haar eigen fabriek. De platen komen als gladde platen vanuit Europa naar Suriname en 
worden hier in model gebracht. Dakplaten, trapeziumplaten en spanplaten zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren, afmetingen en materiaal (galvaan of aluzinc). De werkende breedte, de breedte na overlap 
van de platen, is 1 meter. De klant krijgt geen garantie bij aankoop van platen. Wel krijgt krijgt hij of zij 
voorbeelden van de platen mee zodat hij een weloverwogen keus kan maken. 

Ongekleurde platen v.a. 
SRD 28,44 per meter
Gekleurde platen v.a.
SRD 35,43 per meter

Surgoed House & Home

www.surgoed.comVERGELIJKING BOUWMATERIALEN

39

Dakplaten zijn platen van staal met een profiel en afgewerkt 
met een coating. De meeste huizen in Suriname hebben deze 
dakbedekking. De dikte van het materiaal wordt bepaald 
door een traditionele, niet lineare maat, te weten: ‘Gauge’ en 
wordt aangegeven met de letters “BG”. Hoe groter het getal, 
hoe dunner het gebruikte metaal. De meest gangbare maat 
voor dakplaten voor woningen is de 28 BG. De geprofileerde 
platen worden gemaakt uit gladde platen met een breedte 

van 914 mm of 1000 mm. Vaak wordt de plaat vervaardigd 
van aluzinc, wat een mengsel is van aluminium en zink. Door 
de combinatie heeft de plaat de stabiliteit van aluminium 
een de beschermende werking van zink. Hierdoor zijn de 
dakplaten goed beschermd tegen roest (corrosie). De prijs 
wordt gegeven in SRD per meter (lengte). Hieronder vindt 
u meer informatie over dakplaten, met informatie van drie 
leveranciers.

82 Trading heeft in haar showroom een groot bord staan waarop uitleg te vinden is over de platen. 
De platen hebben 6 tot 7 beschermlagen, coatings genoemd, die er voor zorgen dat de dakplaten een 
lange levensduur hebben. De geraadpleegde aannemer is van mening dat dit ervoor zorgt dat de kleur 
van de dakplaten nog jaren hetzelfde blijft. De salesmanager van 82 Trading legt uit dat aan de hand van 
de ‘werkende breedte’ samen met de klant bepaald wordt hoeveel platen hij nodig heeft. De werkende 
breedte is trapezium platen is 83 cm en voor golfplaten 75 cm. De verkrijgbare diktes aluzinc: 28BG, 29BG, 
30BG, 32BG, 33BG. De koper krijgt vijf jaar garantie op de kleur en tien jaar op de plaat bij aankoop van 
Silicon Modified Polyester coated Steel Sheet (SMP) platen. 

Waar te koop?
● Hoofdkantoor 82 Trading 
 J.D. Gompertstraat 82
● Filiaal Meerzorg
 Oost-West verbinding
● Filiaal Pad van Wanica  
 Indira Gandhiweg
● Magazijn/Verkoop
 Nw. Charlesburgweg
● Filiaal Kwatta
 Kwattaweg
● Filiaal Uitvlugt
 Lalla Rookhweg

Productspecificatie
Dikte: 28 BG

Werkende breedte:
83cm + 75cm

82 TRADING N.V.
Ongekleurde platen v.a. 
SRD 19,95 per meter
Gekleurde platen v.a.
SRD 25,90 per meter

,,De kwaliteit van onze dakplaten is  absoluut volgens internationale standaarden en vereisten met de JIS 
en ASTM A792 die een beschermlaag hebben om tegen ons klimaat bestand te zijn”, aldus een enthousiaste 
medewerker. JIS is de afkorting voor Japanse Industriële Standaard en geeft aan dat het product voldoet 
aan de vastgestelde normen die van toepassing zijn in de bouw en bij metaalconstructies van het Japanse 
Normalisatie Instituut. Ook ASTM A792 is een internationale norm, specifiek voor de aluzinc-platen. 
Ook bij dit bedrijf is het mogelijk diverse profielen aan te schaffen die van verschillende materiaaltypes 
zoals Aluzinc  en Galvaan vervaardigd zijn. De platen zijn bestemd voor dakbedekking, wandbekleding, 
kapconstructies en de bekende zwaluwplaten die gebruikt worden bij het storten van betonnen vloeren. 
De platen zijn in kleur en ongekleurd te krijgen. De diktes variëren van 0.16 mm tot en met 1.50 mm. De 
werkende breedte is 83 cm. Het basismateriaal voor de platen wordt geïmporteerd uit India. In de fabriek 
aan de Calcuttastraat krijgen de platen het door de klant gewenste profiel. De koper krijgt geen garantie.

Waar te koop?

● Hoofdkantoor
 Calcuttastraat 134 

● Filiaal te Commewijne  
 Hk / Bindadienweg   
 en de Oost- West   
 verbinding.
 

Productspecificatie
Dikte: 28 BG

Werkende breedte: 83cm

M. Ashim
Zinkplaten Fabriek

Ongekleurde platen v.a. 
SRD 17,80 per meter
Gekleurde platen v.a.
SRD 21,50 per meter

KULDIPSINGH
METALS N.V.

Waar te koop?

● Kuldipsingh Metals N.V.
 Jacques van Eerstraat

● Kuldipsingh Metals N.V.
 Anamoestraat

● Kudipsingh Metals N.V.  
 Martin Luther Kingweg 

Productspecificatie
Dikte: 28 BG

Werkende breedte: 1m
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Perceel opp. 5273m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Comm. T8 (P0293B3–Pandit Tilakdharieweg)

€ 45.000,-

Perceel opp. 30592m²
Titel grond Eigendom
Status Bos
Grondsoort Klei, zand
Bijzonderheden Bloot perceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Perceel opp. 833m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel  
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/457183/
 550466

Boxel (P0305B3 - Highway)

Wanica M14  (P0297B6 – Lake Land 46)

€ 120.000,-

€ 37.500,-

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 1668m²
Titel grond Eigendom
Status Volledig opgehoogd  
 en gemaaid,
 bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Pracht perceel langs  
 de Surinamerivier  
 met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 245.000,-

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goudkust van 
Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk. Surgoed heeft 6 
terreinen te koop in deze prachtige omgeving. De USP (unique 
selling proposition) zijn onder andere het feit dat deze terrei-
nen compleet bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhou-
den en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds gemaakt 
met kokers en aan de rivierzijde is er beschoeiing. Alle terrei-
nen hebben een frontbreedte langs het water van ongeveer 
26m en de diepte van de terreinen liggen rond de 70m. Het 
voordeel van deze afmeting is dat de terreinen mogelijkheden 
geven tot het ontplooien van commerciële activiteiten aan de 
voorzijde en het rustig wonen langs het water. De volgende 
terreinen zijn beschikbaar: 2104m² voor € 280.000, 1995m² 
voor € 275.000,-, 1838m² voor € 265.000,-, 1764m² voor
€ 260.000,-, 1668m² voor € 245.000,- en 1302m² voor 
€ 190.000,-. De kenners weten dat percelen in deze omgeving 
zeer prijzig en schaars te vinden zijn. Bent u al geruime tijd 
zoekende, dan is dit beslist de moeite waard.

€ 57.650,-

Lake Land is een pracht project met diverse eigen-
domskavels langs twee meren. U kunt hier in alle rust 
een prachtige woning langs het water bouwen met 
een eigen steiger. De kavels in dit project zijn bijna 
uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar 
tegen vaste prijzen. Deze kavel met een oppervlakte 
van 868m² heeft een frontbreedte langs het water van 
21m. De kavel is geheel gemaaid en opgehoogd en 
aan de betegelde weg vindt u een gesloten riolering. 
Het project is voorzien van alle nutsvoorzieningen.

Wanica M14  (P0296B6 – Lake Land 18)

Perceel opp. 887m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/457183/
 550466
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Perceel opp. 690m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 457183/550466
Makelaar B. Chin
 7163700

Noord W2 (P0299B3–Kanariestraat perc 249)

€ 58.500,-

Perceel opp. 10,15ha
Titel grond Grondhuur, beschikking
 tot 2039
Status Bossage is nog aanwezig
Grondsoort Zand/klei/schelp
Bijzonderheden Perceel ligt langs de rivier,  
 heeft een weg over de volle  
 lengte van 1 km
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/457183/
 550466

Sar'ca A12  (P0300B6 - Medanweg)

€ 92.000,-

Commewijne W7 (P0217B6 – Palmvillage 272)

Perceel opp. 1226 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Bouwrijp, aan
 het water

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 72.500,-

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

Palm Village is een project dat haar naam inmiddels heeft ge-
vestigd in het binnen- en buitenland. Dit project biedt u rust, 
betere verkavelingen, ruimte en veiligheid. De nutsvoorzienin-
gen zijn goed geregeld. 
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Perceel opp. 1163.97 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Water en stroom aanwezig 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497457183/
 550466

Makelaar B. Chin - 7163700

Ephraimzegen O10 (P0218B3–Ainoelweg)

€ 25.000,-€ 140.000,-

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. Momenteel is deze plantage helemaal begroeit 
met secundair bos, er zijn er geen ontboste stukken te 
vinden. Deze grond is geschikt voor diverse doelein-
den, denk hierbij aan toerisme en recreatie.

Commewijne W15 (P0249B6 – Plantage Heysvliet)

Perceel opp. 14.40ha
Titel grond Eigendom
Status Bos
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Frontbreedte langs
 Suriname rivier 215m1

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

€ 19.000,-

Te koop perceel groot 533.26m2 gelegen in het inter-
vastproject aan de Amirengstraat perc 43.

Het perceel is 19.96m (breed)x27.25m (diep). Nuts-
voorzieningen zijn aanwezig.

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat perc 43)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700
Perceel opp. 1400 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand
Bijzonderheden Deze kavel ligt in
 een gesloten prive weg,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Commewijne S10 (P0227B3–Zonnedauwweg 184)

€ 49.000,-

Perceel opp. 1.2ha
Titel grond Grondhuur voor landbouw  
 uitgegeven
Status Bouwrijp, beplant
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,  
 scholen en poli
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica B12 (P0304B6–Wayamoewegperc 50)

€ 65.000,- € 51.720,-

Lake Land is een pracht project met diverse eigen-
domskavels langs twee meren. U kunt hier in alle rust 
een prachtige woning langs het water bouwen met 
een eigen steiger. De kavels in dit project zijn bijna 
uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar 
tegen vaste prijzen. Deze kavel met een oppervlakte 
van 862m² heeft een frontbreedte langs het water van 
21m. De kavel is geheel gemaaid en opgehoogd en 
aan de betegelde weg vindt u een gesloten riolering. 
Het project is voorzien van alle nutsvoorzieningen.

Wanica M14  (P0295B6 – Lake Land 38)

Perceel opp. 862m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/457183/550466
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Perceel opp. 690,42 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

Hep2o Nieuwe Hep2O kunststof 
insteekfittingen, nieuwe 
en probleemloze 
installatie van uw 
waterleidingsysteem

approved

Wanica P11 (P0201B3 – Matawweg perc 5)

Perceel opp. 4063 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Bijzonder
 goed bereikbaar

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 85.000,-

Dit ruim perceel is goed bereikbaar via de Tout Lui Faut 
Middenweg. Het is slechts op 2 minuten rijden van de Martin 
Luther Kingweg. Er is zowel stroom als water aanwezig. In de 
straat staan meerdere nieuwbouw huizen.

Door de centrale ligging en grootte van het perceel kan het 
zowel gebruikt worden om een woning op te bouwen of een 
grote loods.    

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

€ 99.000,-



Lake Land is een nieuw, bijzonder 
verkavelingsproject 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 Lake Land:
www.surgoed.com 

Reeds verkocht

Wonen in alle
rust en veiligheid

langs het water
is nu mogelijk! 
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75%
reeds

verkocht

v.a.
€ 45,-
p/m²

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

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
perceelgrootte van ca. 1057 m2
is € 192.500,- 

Maak vandaag nog een afspraak
voor een privé bezichtiging via

Surgoed Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 en Gompertsstraat 115

Tel: +597 493497 / 457183 / 550466 
info@surgoed.com | www.surgoed.com
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Perceel opp. 424.19 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Elekrticiteit en water
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

€ 19.500,-

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.: 493497/457183
 550466

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,-

Perceel opp. 12000 m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Elekrticiteit en
 water aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Comme. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

€ 240.000,-

Perceel opp. 3120000 m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden Geschikt voor veeteelt
 of andere landbouw
 doeleinden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Nickerie (P0141B3–Corantijn Project)

€ 140.000,-

€ 67.000,-

Dit perceel grenst aan 3 straten en is geschikt voor 
een apartementen complex of om een zakenpand op 
te zetten. Het perceel is eigendom,1126m2 en Staat 
op 2 hoeken. Elektriciteit en water zijn aanwezig het 
is makkelijk te bereiken via de Jozef Israelstraat, Wolf-
ramstraat en daarna de Andre Kamperveenstraat in.

Het perceel heeft een frontbreedte van 44m en een 
diepte van 25.58m. Het perceel word regelmatig onder 
houden en de grenspalen zijn ook aanwezig.

Noord S1 ( P0210B3 – Andre Meyerstraat)

Perceel opp. 1126 m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand/Klei
Bijzonderheden Hoekperceel,
 water en elektriciteit aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 28.500,-

Dit perceel ligt aan de Andre Kamperveenstraat tussen 
de Paul Polakstraat en de Vivian Ornastraat te Tour-
tonne. Het ligt in een rustige buurt en er word flink 
gebouwd in de omgeving.

Het perceel is 594m² met een front breedte van 27m 
en een diepte van 22m en het wordt geregeld onder-
houden.

Noord S1 (P0208B3–Andre Kamperveenstraat perc 6915)

Perceel opp. 594 m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand/Klei
Bijzonderheden Water en elektriciteit
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Perceel opp. 500 m²
Titel grond Grondhuur
Status Hoog wied
Grondsoort Klei

Bijzonderheden Stroom aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

Comm. W5 (P0182B3–Voorburg, 4de zijstr.)

€ 7.900,-
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 120m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 2
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water, diefijzer, alarm,  
 internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Wanica C4 (H0142B3 – Promis Project 44)

€ 650,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 270m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Aansluiting voor 12 airco
Extra’s 110/220V, diefijzer, alarm
Status Vollegdig gemeubileerd
Bijzonderheden Beneden is er een ruimte waar  
 men snacks kan verkopen
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.  
 Tel.: 493497/457183/550466 
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica O8 (H0158B3 - Ramgoelamweg 44)

$ 1.000,-

Adres Ellislaan 11
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
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Uitvlugt (H0152B6 – Ellislaan 11)

€ 300,-

€ 475,-

Aan de Aluminiumstraat 6 (zijstraat van de Jozef 
Israelstraat) hebben wij te huur een gemeubileerde 
hoogbouw woning.
De woning heeft 3 
slaapkamers, woonkamer, keuken, bad en toilet en 
voor balkon. Supermarkten, Scholen, financiele instel-
lingen en politie station zijn binnen 2 minuten bereik.

Noord U2   (H0086B3 – Aluminiumstraat 6)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 120m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s geen
Extra’s Diefijzer
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Stephanie Olmtak

Zorg en Hoop M9 (H0166B6 - Batterijweg)

Soort object Laagbouw/loods
Bebouwd opp. 1660m²
Slaapkamers 0
Bad en Toilet 1
Airco’s  -
Extra’s  -
Status  -
Bijzonderheden 125 kVA stroom,  
 goed beveiligd 

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 4.750,-

Aan de Batterijweg hebben we nu een terrein van 4000m² 
met meerdere opstallen te huur. De hoofdloods is maar liefst 
1200m² (staalconstructie) met een hoogte van 8 meters. Er is 
een groot magazijn van 460m² en meerdere kantoorruimtes. 

Het terrein is omrasterd met een stenen muur van  2,5 meter 
hoog en het gehele terrein is betegeld. Er is voldoende stroom 
(125 kVA) aanwezig. De loods kan voor meerdere doeleinden 
gebruikt worden.

De Batterijweg (industriegebied) is een zijstraat van de Duis-
burglaan en is goed bereikbaar.
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Soort object Laagbouw appartementen
Bebouwd opp. 
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Bespreekbaar
Extra’s  
Status Ongemeubileerd-mogelijk
 half gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

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
 Tel.: 493497/457183   
 550466
Makelaar  B. Chin - 7163700

Comm. W9 (H0134B3–Jagtlust River Breeze)

Centrum S6 (H0121B9 – Oude Hofstraat)

$ 300,- 

N.O.T.K.

Kwatta Q4  ( H0153B9 – Paradijslaan 11 )

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
 Tel.: 493497/457183  
 550466

Makelaar  B. Chin - 7163700

$ 3.500,-

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 wo-
ning, geven u het gevoel een sprookjeswereld binnen te stap-
pen. Er zijn drie(3) ruime slaapkamers, waarvan 1 masterbe-
droom. Het leefgedeelte van de woning is erg ruim en plezerig 
om er uw gasten te ontvangen. Verder zijn er twee terrasjes 
waar het aangenaam buiten zitten is. Een garage met rolpoort 
voor twee auto's mag natuurlijk niet ontbreken.

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 175m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Bovenverd. ook geschikt  
 als woonhuis/ben. zakenunit
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 457183/550466 
Makelaar B. Chin 7163700

Kwatta Q4 (H0151B9–Flustraat 9)

$ 1.250,-

N.O.T.K.

Altijd reeds kantoor of praktijk willen houden in een 
mondain zakenpand? Welnu, geinspireerd door La Sal-
petriere 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 beneden-
verdieping uit een linker- en rechtervleugel, waarvan 
de rechtervleugel te huur is voor USD1800,= per 
maand. Het vloeroppervlak is ongeveer 80M2.

 Uitvlugt M6 (H0146B9 – Eliselaan 13)

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
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Mvr. B. Chin - 7163700
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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
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar B. Chin - 7163700

$ 3.500,-

Prinspark is een gesloten en beveiligde community met 24 uur 
bewaking. Daar hebben we deze nieuwe woning te huur.

De woning is voorzien van 3 slaapkamers, 3 toiletten en 2 
badkamers, ruime open woonkamer, nieuwe keuken met gra-
nieten keukenblad, voor- en achterterras, schuifdeuren die het 
achter terras en de eetruimte bij elkaar brengen, garage voor 
2 auto's, goed onderhouden tuin.

De hele woning is voorzien van airco. Belt u ons voor een 
bezichtiging als u gerieflijk en veilig wilt wonen in Prinspark. 

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 650m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 1 slaapkamer
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Openbaar vervoer
 in de straat
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497/457183/
 550466

Flora Q4 (H0169B3-Leo Eliazerstraat 15)

€ 400,- $ 4.800,-

In het noorden van Paramaribo in het Surivillage 1 
project hebben wij deze prachtige villa woning te huur 
die staat aan de Sebastiaan Mulderstraat.  Deze volle-
dig gemeubileerde luxe woning heeft 5 slaapkamers, 4 
bad en toilet, luxe keuken met granieten keukenblad, 
2 ingebouwde ovens, elektrische kookplaat, inge-
bouwde dishwasher en koelkast, grote eetruimte met 
mooie houten eetset, ruime woonkamer met prachtige 
meubels en een indoor zwembad met terras. Deze wo-
ning is uitermate geschikt voor ambassade personeel, 
diplomaten en top functionarissen.

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
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 110m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Minimal
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Stephanie Olmtak

Kasabaholo N4 (H0163B3-Alalapoerastraat 6)

€ 550,-

Soort object Bovenwoning
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water, 110/220
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar Joel Terzol -  7163400

 Kwatta K4 (H0161B3 -Johan Haakmatstraat 2)

€ 550,-
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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.: 493497/457183
 550466

Noord (H0094B3 - Jan Steenstraat)

N.O.T.K.

 Uitvlugt L12 (H0167B6 – Jozef Leliestraat 87)

Bebouwd opp. 336m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, 
 nternet, 220/110V
Status Gemeubileerd

Bijzonderheden Ruime woning met  
 ruime slaapkamers

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466

$ 2.500,-

Deze luxe hoogbouwwoning ligt aan de Jozef Leliestraat te 
Uitvlugt op een klein hoekperceel van 212m² groot. Het ter-
rein loopt taps toe in een driehoek. Ondanks het kleine perceel 
oogt de woning ruimtelijk; omdat het ligt op een hoekkavel. 
De woning heeft een ruime garage voor twee auto's met een 
automatische roldeur. Vanuit de garage krijgt men toegang tot 
de woonkamer en de open keuken. U kunt het pand verlaten 
richting de straatzijde vanuit de woonkamer via de voordeur. 
Op de begane grond is er een bergruimte en een toiletruimte. 
Vanuit de woonkamer is er een trap die toegang geeft tot de 
eerste verdieping met 4 slaapkamers. Drie daarvan hebben 
een gedeelde bad en toilet en de masterroom heeft zijn eigen 
bad en toilet ruimte. Het gehele huis is voorzien van aircon-
ditioning. Bij de bouw van het pand is gebruik gemaakt van 
hoogwaardige materialen en een moderne architectuur. Alle 
moderne voorzieningen zoals dat verwacht mag worden bij 
een woning van dit kaliber zijn aanwezig; warm en koud wa-
ter, 110 en 220 volt stroom, internet en telefoonaansluiting. 

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 N.V.  
 Tel.: 493497/457183/550466 

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica L15 (H0090B3-Arjanweg 23)

€ 900,-

€ 450,-

Altijd reeds op het platteland willen wonen? Laat 
deze mooie kans niet aan u voorbij gaan. U volgt de 
Indira Gandhiweg linksaf de Tout Lui Fautweg in. U 
volgt deze weg en slaat bij de verl. Tout Lui Faut-
weg rechtsaf de Wilhelminaweg in. Eenmaal op de 
Wilhelminaweg, rijdt u tot u op de kruising komt van 
de Malangweg. De Malangweg oprijden en blijven 
volgen totdat u aan uw linkerhand een Chinese winkel 
ziet. Twee percelen verder staat de woning waar u 
in alle rust, te midden van de ongerepte natuur kunt 
genieten van het prachtige landschap.

 Houttuin (H0168B9 – Malangweg 30)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s None
Extra’s  
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Splinternieuwe woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 62 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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Voor de een is een huis buiten de stad 
vooral genieten van de natuur en de 
rust, even weg van huis. Voor anderen 
was het dat ook, maar hebben inmiddels 
de zorgen voor het tweede huis de over-
hand genomen. Lifestylekrant Surgoed 
House & Home geeft u een inkijkje in de 
lusten en lasten van een tweede huis op 
boiti. 

,,Er rijden bij ons huis in de stad veel auto’s 
voorbij, er is veel lawaai. Terwijl het huis 
buiten de stad, achter op het erf is. Het is 
echt anders dan de stad: de frisse lucht die 
je binnenkrijgt, je geniet van de vogels en de 
heerlijke stilte”, zegt Muriël Gerling-Brielle. 
Zij en haar familie hebben, net als sommige 
andere Surinamers, een tweede huis om de 
weekenden door te brengen: het buitenhuis. 
,,Het is simpelweg een uitje”, vult haar 
echtgenoot Guno Gerling aan. ,,Vooral nu 
ik met pensioen ben, is dat een manier om 
van mijn pensioen te genieten. We gaan met 
onze zussen, hangen de hangmatten op en 
ontspannen volledig.” Het buitenhuis van de 

familie is aan de Pallisadeweg, voorbij Lely-
dorp. ,,We hebben het van mijn vader gehad. 
Het behoort een deel van de familie toe”, 
vertelt Muriël. Samen met haar echtgenoot en 
andere familieleden stopte zij er tijd, geld en 
energie in om dat wat zij gekregen hebben, 
nog mooier te maken. ,,Mijn vader had een 
huisje op het perceel neergezet”, vervolgt zij 
haar verhaal vol enthousiasme. ,,Wij hebben 
het verbouwd. Er is een wateraansluiting en 
we hebben elektriciteit. Dat zijn voldoende 
gerieven voor een buitenhuis. Ik zie het als 
het minimale wat je in een buitenhuis kan 
hebben.” Toch is het niet zo dat de vraag naar 
tweede huizen in Suriname ontzettend groot 
is. Dat zegt makelaar Joël Terzol, van Surgoed 
N.V. Er is volgens hem wel extra vraag naar 
huizen op rustgevende plekken, bijvoorbeeld 
dicht bij het water. Maar er is een afname in 
de vraag naar buitenhuizen, weet hij. ,,We 
bieden vastgoed aan op onder andere Bersaba 
en Republiek, waar we soms een halfjaar mee 
blijven zitten. Het aanbod is ook minimaal. Dat 
heeft te maken met het feit dat het vaak om 
grondhuur gaat en de grond eigendom is van 

Tweede huis op boiti
Lust of  last?
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de plantage. Dat is voor potentiële kopers een 
nadeel. Daarnaast is er meer aanbod geko-
men van andere recreatieplekken waar je een 
weekend naar toe kan gaan zoals Overbridge 
en Babunhol.” 

Meer bij kijken
In deze ontwikkeling past ook het verhaal van 
Tanya Wijngaarde. Voor haar werd duidelijk 
dat er toch veel meer bij zo’n tweede huis 
komt kijken dan ze had verwacht. Zij en haar 
man hadden een huisje aan de kreek op plan-
tage Republiek. Het was acht jaar in hun bezit. 
Natuurlijk heeft ze er wel van genoten, maar 
op een gegeven moment werd het meer zorg 
dan genieten. ,,Ik had er niet op gerekend dat 
er zo veel onderhoud en zorg bij kwam kijken. 
We hadden een mooie tuin, mooie planten en 
bloemen. En dat moet je onderhouden. En je 
maakt je ook zorgen als je zo ver weg zit en je 
spullen zijn daar”, vertelt Wijngaarde.
Ook het feit dat er steeds dingen moeten ge-

beuren is lastig, vindt Wijngaarde. ,,Er is veel 
hout, het stikt er van de houtluizen. Je moet 
elke keer verdelgen. Er is veel zorg en het kost 
best veel geld.” En omdat het terrein aan de 
kreek lag, was het toegankelijk voor iedereen. 
,,Je zag dat mensen op het terrein gingen. 
Dan kon je weer sigarettenpeukjes opruimen.” 
Toen ook nog de stroomkabels gestolen wer-
den, hakte de familie de knoop door en werd 
het huis voor verkoop aangeboden. ,,Voor 
ons was het uiteindelijk minder geschikt. Je 
kunt het geld ook gebruiken om elke keer een 
ander oord te bezoeken.” Het lukte hen het 
huis binnen niet al te lange tijd te verkopen. 
De familie Gerling moet daar echter niet aan 
denken. Ze kunnen niet meer zonder hun 
buitenhuis. Want ook al hadden ze het perceel 
als tweede generatie niet kunnen overnemen, 
dan hadden ze wat anders gezocht. ,,Ik keek 
altijd ernaar uit, ik wilde eigenlijk een buiten-
huis op Saramacca, maar het is er niet van 
gekomen. Toen we dit kregen, hadden we dus 

al iets om mee te werken en hebben we het 
aangepakt. De enige voorwaarde is: je moet 
er wel feeling voor hebben.

Geld
En natuurlijk, als je geen geld hebt kan je het 
perceel ook niet in cultuur brengen”, vertelt 
mevrouw Gerling. De familie laat het grote 
schoonmaakwerk door een arbeider doen om 
zo volop te genieten van de mogelijkheden 
die het perceel biedt voor de landbouw. ,,We 
planten op kleine schaal tajerblad, citrus-
plantjes, bitawiwiri, kokosnoten, zuurzak en 
ananas. We eten daardoor dus onbespoten 
groenten.” De behoefte aan grond om zelf 
aan landbouw te doen kent makelaar Terzol 
ook. ,,Er zijn veel percelen beschikbaar op 
bijvoorbeeld Kwarasan, Houttuin en Tawajari. 
Ook Commewijne is populair omdat er veel 
voorzieningen zijn en de grond niet te duur is. 
De ze doelgroep bestaat vooral uit personen 
van wie de kinderen al de deur uit zijn. Deze 
groep groeit”, aldus Terzol.
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Thuis voelen we ons het meest veilig. 
Althans, zo zou het moeten zijn. Wie 
wel eens het slachtoffer is geweest 
van inbraak in het privédomein, weet 
hoe beangstigend en frustrerend 
het is als dit gevoel van veiligheid 
wordt geschaad. Een manier om 
de kans hierop te verkleinen is 
een goed beveiligingssysteem. In 
vroeger tijden moesten we het 
doen met hang- en sluitwerk en een 
grendel op de deur. Tegenwoordig 
hebben we ook geavanceerde 
elektronische en digitale technieken 
tot onze beschikking die behalve de 
aanwezigheid van ongewenst volk 
registreren, maar ons hiervan ook op 
afstand een melding kunnen geven. 

De eerste stap in het proces van beveiliging is 
natuurlijk het zoveel mogelijk voorkomen van 
indringers op het erf. Een goede omrastering 
en verlichting van het terrein en woning maakt 
het voor dieven al minder aantrekkelijk een 
kans te wagen. Honden kunnen afschrikken 
en geven een eerste alarm als zich onbekend 
publiek in de buurt van het erf bevindt. Al zijn 
ze natuurlijk wel kwetsbaar en uit te schakelen. 
Zijn de indringers eenmaal doorgedrongen tot 
het terrein dan is het zaak hun aanwezigheid 
zo snel mogelijk te signaleren en vermelden. 
Sensoren die beweging en warmte registreren 
kunnen op strategische plekken worden 
geplaatst om bij ongewenst bezoek een extra 
lamp of geluidsalarm te activeren die een signaal 
doorgeven aan een meldkamer die daarop 
eigenaar en beveiligingsmensen waarschuwt. 
De beveiliging neemt een kijkje, schat de 
situatie in en belt zo nodig de politie. Een kink 
in dit systeem is natuurlijk het verstrijken van 
tijd. Een dief die eenmaal doorgedrongen is in 
huis heeft niet meer dan vijf minuten nodig om 
de boel leeg te halen. 

Opsporen
Registrerende camera's kunnen helpen bij 
het opsporen van de criminelen. Maar het 
kwaad is dan al geschied. Daarnaast leidt de 

gevoeligheid van een dergelijk systeem vaak 
tot vals alarm, waardoor verslapping kan 
optreden bij agenten die voor de zoveelste keer 
voor niets naar een locatie rijden. Criminelen 
maken hier dankbaar gebruik van. Ze activeren 
een aantal keren expres een alarm, kijken op 
afstand rustig toe hoe lang het duurt voor 
de beveiliging aanwezig is en hoe er wordt 
gereageerd, om dan op het juiste moment 
toe te slaan. Voor goede beveiligingsmensen 
is een reeks van valse alarmen een teken om 
extra alert te zijn. Maar het maakt een goede 
beveiliging er niet gemakkelijker op. 

Verbetering
Nieuwe digitale technieken zijn daarom echt 
een verbetering. Doordat het internet ook in 
Suriname toegankelijk en snel is, is het mogelijk 
een alarmsysteem met camera's te linken aan 
een IP-adres op het internet. De eigenaar kan 
dan met zijn smartphone, tablet of computer 
overal vandaan op elk moment inloggen op het 
systeem om te zien wat er thuis gebeurt. Bij 
alarm wordt de eigenaar via de telefoon als 
eerste gewaarschuwd om te controleren wat er 
aan de hand is. Bij vals alarm is een verdere 
melding overbodig, maar bij een serieuze 
situatie kan de meldkamer direct worden 
ingeschakeld. 
De mensen in de meldkamer kunnen worden 
gemachtigd om de beelden op de computer 
te zien om vervolgens beveiliging en politie te 
informeren. De grote winst is dat de situatie 
sneller en nauwkeuriger gemonitord kan 
worden. Waar bevinden de personen zich 
precies? Hoe zien ze eruit, zijn ze bewapend, 
welke vluchtroute nemen ze? De kans om de 
situatie tijdig onder controle te krijgen is groter, 
net als de pakkans. 
Voor de aanleg van een dergelijk systeem moet 
een IP-adres met meerdere poorten worden 
aangevraagd bij Telesur. De techniek vernieuwt 
zich snel en wordt steeds beter betaalbaar. 
Misschien is niet voor iedereen een dergelijk 
systeem gewenst of betaalbaar. Maar het is wel 
raadzaam eens stil te staan bij de veiligheid 
van uw eigen woning en na te gaan welke 
beveiligingsmogelijkheden er voor u zijn.

VEILIGHEID
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Enkele tips:

● Wilt u uw huis beveiligen en een  
 alarmsysteem plaatsen, koop dan
 niet zomaar iets of hetzelfde als
 uw buurman heeft. Het efficiënt en  
 effectief beveiligen van een huis  
 is afhankelijk van factoren die per  
 woning verschillen. Een deskundig  
 beveiligingsbedrijf weet  waar op  
 gelet moet worden en zal uw   
 perceel en huis nauwkeurig onder- 
 zoeken en uw persoonlijke behoeften  
 meenemen in een plan.

● Kies voor een gecertificeerd bedrijf  
 met goed opgeleid personeel.   
 Maak melding van uw contract met  
 dit bedrijf met een sticker of bordje bij  
 poort en deur.

● Is uw budget beperkt? Kies dan voor  
 een goed basissysteem dat later  
 uitgebreid kan worden.

● Als u tijdens de bouw al rekening  
 houdt met een alarm- en bewakings- 
 systeem, is dit gemakkelijker te   
 realiseren.
● Houdt uw beveiligingssysteem privé en  
 schep er vooral niet over op. 
 Er luisteren meer oren mee dan u  
 denkt en u wilt niet de indruk wekken  
 dat er bij u iets te halen valt. 

Tot slot:
Geen enkel beveiligingssysteem, 
hoe geavanceerd ook, is water-
dicht. Maar u kunt er wel het 
risico op inbraak of inbreuk 
aanzienlijk mee verkleinen. 

Hoe 
veilig is 
uw huis? 
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Sewa Furniture N.V. | Gravesstraat 1-3 Tourtonne 4 | Paramaribo - Suriname 
Tel.nrs.: +597 452790 / 8684888 | info@sewafurniture.com | www.sewafurniture.com

proud member of METIMSUR

Iedereen heeft wel eens iets van hout in zijn of haar huis staan. 
Een decennia geleden waren de meeste Surinamers zich nog niet 
helemaal bewust van de waarde van onze Surinaamse houtsoorten. 
Mede door de trends en mooie designs m.b.t. natuurproducten 
wereldwijd alsook de ontwikkelingen in eigen land m.b.t. het fijn 
kunnen bewerken van hout door lokale “schrijnwerkers”, is er een 
gevoel voor waarde en liefde voor hout ontstaan.

Hout is vrijwel in elke ruimte van uw huis toepasbaar hetzij 
van lambrisering, decoratie tot prachtige tijdloze meubels. Het 
mooiste is uiteraard hout als materiaal te combineren met andere 
materiaalsoorten. Door vaak materialen te combineren ( lees 
contrasteren) komen alle materiaalsoorten beter tot uiting. 

Praten we over hout als keuze om een bepaalde ruimte in uw huis 
een natuurlijke warmte uit te laten stralen, dan is het noodzaak 
erop toe te zien hoe de bewerking of verwerking ervan heeft 
plaatsgevonden. De zaken die hierbij een rol spelen, zijn als volgt:
● Wat is de bestemming van het hout?
● Welke houtsoorten lenen zich voor uw project?
● Hoe is het hout gedroogd?
● Wat zijn de standaarden die men toepast bij de
 bewerking van het hout?
● Sluiten deze aan bij jouw wensen?
● Hoe zit het met de afwerking?
● Hoe staat met het onderhoud ervan?

Elke gerenommeerde fabrikant kan dergelijke vragen van de klant 
met gemak beantwoorden.

Houd wel goed in de gaten dat je het onderscheid kent tussen een 
meubel- en timmer fabrikant. In de regel zal de timmerfabrikant 
de grovere verwerking van het hout (deuren, ramen, kozijnen, 
traptreden) voor zijn rekening nemen, terwijl de meubelmaker zich 
verdiept in het fijnere werk (meubilair, exclusieve designs, enz.) 
waarbij er sprake kan zijn van nog meer waardetoevoeging aan het 
product vanwege de sublieme afwerking.

Als je geen idee hebt waar je deze fabrikanten kan vinden, dan is 
de houten meubelbeurs die elk jaar in oktober wordt gehouden 
wellicht een idee om die te gaan bezoeken. De afgelopen twee jaar 
heeft een aantal fabrikanten zich goed weten te profileren.

Voor meer informatie zou men bij de
meubelbrancheorganisatie van Suriname, 
Stichting Metimsur, terecht kunnen.

E-mailadres: metimsur@hotmail.com

Hout mag weer hout zijn!



Marina Resort Waterland
Steeds meer investeerders zien de voordelen in het beleggen in recreatie (bungalowparken).

A TROPICAL REFUGE
FOR ADVENTUROUS SAILORS

Marina Resort Waterland is gelegen in district Para, aan de Surinamerivier in een schitterend toeristisch 
natuurgebied. Het resort heeft zeven volledig ingerichte woningen, in tropische stijl. Het restaurant telt 60 
zitplaatsen en heeft een groot buitenterras met uitzicht op het water. Bij de “Howler Monkey” Bar kan men 
genieten van cocktails of  een heerlijk kopje koffie.  Marina Resort Waterland is alle dagen open.

De Marina is een privé marina zo’n 30 zeemijl vanaf  de monding van de Atlantische Oceaan, goed voorzien van 
alle gerieven om een comfortabel verblijf  te garanderen. De Marina, voorzien van een drijvende steiger, biedt 
een veilige haven aan ongeveer twaalf  zeilschepen die een maximum lengte kunnen hebben van 24 meter en een 
diepgang van 4 meter. 
De aanlegplaatsen hebben (drink) water, elektra en licht. De veiligheid is te allen tijde gegarandeerd, ook als  uw 
boot een dagje onbemand is. De gasten van de Marina mogen van alle faciliteiten gebruikmaken, inclusief  het 
resort, het eigentijdse restaurant en de sfeervolle huizen. 

Marina Resort Waterland is de perfecte uitvalsbasis om het ongerepte Surinaamse regenwoud te ontdekken,
de rijke historie van Suriname te onderzoeken en de plantages in de nabije omgeving te verkennen.



Genieten van natuurschoon, strand, rivierzicht en de Marina, het beoefenen van 
watersport of  gewoon lekker ontspannen? Dat kan allemaal bij dit bijzonder pro-
ject, slechts een uurtje rijden vanaf  Paramaribo. Het project biedt veel mogelijkheid 
tot uitbreiding en ontwikkeling. Investeren in grond is beleggen in een waardevast 
en waardevol bezit. Surgoed Makelaardij NV is de officiële intermediair voor Ma-
rina Resort Waterland. Wij bieden een korte presentatie, een project-rapport met 
bruto omzetten en de verschillende mogelijkheden tot overname. www.waterlandsuriname.com
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De meeste mensen die een testament hebben opgesteld, 
wijzen daarin een executeur-testamentair aan. Een executeur-
testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de 
erfenis. Welke taken de executeur heeft, kunt u zelf in uw 
testament aangeven. Zo kunt u een executeur aanwijzen 
die de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt, zoals 
het opzeggen van bankrekeningen, het inlichten van de 
erfgenamen en het inventariseren van de nalatenschap. Vaak 
is hij ook verantwoordelijk voor de verdeling van de boedel. 
De taken van de executeur-testamentair kunnen verschillen. 
Dat hangt geheel af van wat in het testament staat. Een 
begrafenis executeur is slechts bevoegd om de begrafenis/
crematie van de erflater te regelen. Als er een executeur-
testamentair benoemd is, is deze volgens de wet bevoegd tot 
het beheer van de nalatenschap. 

Een belangrijk aspect bij het benoemen van een executeur zijn de 
kosten. Als er een testament is, zijn die geraamd op een vergoeding 
van 1 procent van de waarde van het nagelaten vermogen. Omdat 
deze beloning vaak niet in verhouding staat tot de inspanningen 
staat er dan dat de executeur een redelijk uurtarief in rekening mag 
brengen.
De taken van een executeur-testamentair zijn:
• het beheer van de nalatenschap
• het vertegenwoordigen van de erfgenamen
• het aanwijzen van een boedelnotaris

• het opmaken van de boedelbeschrijving
• het aanschrijven van de schuldeisers
• het informeren van een eventuele legataris (een begunstigde  
 van een nalatenschap) en het uitkeren van het legaat
• het voldoen van de schulden van de nalatenschap
• het verkopen van goederen van de nalatenschap als dat nodig is  
 om de schulden van de nalatenschap te voldoen
• het verschaffen van inlichtingen over de uitoefening van zijn taak  
 aan de erfgenamen.

Het is de plicht van de executeur om de hele erfenis zo goed 
mogelijk af te wikkelen, en aan het eind van zijn werkzaamheden 
verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

Tot executeurs kunnen benoemd worden:
• Natuurlijke personen
 Bijvoorbeeld een erfgenaam, een buitenstaander of de notaris
• Rechtspersonen
 Een stichting of een nv.

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. Hij kan in principe 
zonder toestemming van de erfgenamen zijn werkzaamheden 
uitvoeren. In vergaande beslissingen is wel overleg met de erfgenamen 
nodig. Als de erfgenamen het niet eens zijn met de manier waarop de 
executeur zijn werk doet, kunnen zij de kantonrechter vragen om hem 
van zijn taak als executeur te ontheffen. De onkosten gemaakt door de 
executeur komen ten laste van de nalatenschap. De taak van executeur 
eindigt wanneer de nalatenschap in zijn geheel is afgewikkeld, of bij 
overlijden van de executeur, of bij ontheffing door de rechter.

Mr R.A. Soerdjbalie
notaris 

VRAAG HET AAN DE NOTARIS
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De testamentair-executeur

Overzicht van notarissen in Suriname:
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

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

God created Men and Ewald’s dresses them!

MODEHUIS

EWALD’S
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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
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KWATTA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDING

Centrum

Noord

Wanica

Kwatta

Uitvlugt

Para

Commewijne

Nickerie

Saramacca

Zorg en Hoop

Leiding

Hieronder volgt de legenda met een
kleurcodering per ressort.

LEGENDA

€ 365.000,-

 Uitvlugt K5 (W0285B6–Hoebalaan 24)

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

Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden
Instapklare
woning

Object codering

Kleur locatie

Map locatie

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 | Tel.: +597 493497

J.D. Gompertsstraat 115 (filiaal - noord)
Tel.: +597 550466 of 457183

info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP




