GRATIS

Nr. 7 | februari 2016 - maart 2016

Wonen in een container
HUIS EN ZIJN VERHAAL
Onstuimig verleden in de Nassylaan
COLUMN: Von Zeggen
Gedollariseerd
Taartenmaker Ike Bohe
EETBARE KUNST
BOUWEN MET EEN ARCHITECT
PRODUCTVERGELIJKING
Brandverzekering
CRIBS

GAIL EIJK
Wilt u een perceel of woonhuis
aanschaffen, bouwen of renoveren?
Met een hypotheek van Finabank is dat mogelijk.
Voordelen:
• Deskundig advies op maat aan al onze cliënten;
• Snelle, efﬁciënte en vriendelijke service.
Hoofdkantoor
Dr. Sophie Redmondstraat 59-61 T.: 472266
customercare@finabanknv.com
www.finabanknv.com

Filialen
Mr. J. Lachmonstraat 49 T.: 430300
A.K. Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.:230027
Hk Jozef Israelstraat en Kristalstraat (opening in December)

ACTUEEL
VASTGOED AANBOD

build it, fix it - think KULDIPSINGH

VOOR EEN OVERVLOED
AAN SIERGOED
Verkrijgbaar H
NG
bij de KULDIPSI
winkels!

• Trianglo
• Rechthoek
• Vierkant
• I-profiel
• Bisschop profiel
• Klaver profiel
• Trottoirtegel
• Riven tegel
Handelmij Kuldipsingh NV
Dr. Sophie Redmondstraat 195
T: (597) 474087
Anamoestraat 2367
T: (597) 551204
Martin Luther Kingweg 291
T: (597) 372418
Duisburglaan 37
T: (597) 499870
Kuldipsingh Metals NV
Jacques van Eerstraat 11-15
T: (597) 499463

www.kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net
Kuldipsingh_sierbestrating_surgoed_205x285.indd 1

30-10-15 17:18

VOORWOORD

COLOFON
lifestyle krant

Beste lezer,
Voor u ligt alweer het tweede nummer van de lifestyle-krant van Surgoed
House & Home van dit jaar. Ook deze keer presenteren we u een mix van
vastgoedgerelateerde en lifestyleverhalen; informatief en ontspannend.
In de informerende sfeer is er het artikel over grondconversie en het
proefproject dat de regering daarmee uitvoert. Twee deskundigen komen
erover aan het woord. Ook informatief maar wat luchtiger is het interview
met architecte Gracia Tjon Atsoi. Zij legt uit dat het in de arm nemen van
een architect bij de bouw van je huis helemaal niet zo duur hoeft te zijn.
In het verhaal over containerwoningen leest u wat de voor- en
nadelen van dit type woning zijn; ook zeer informatief. In onze rubriek
‘Productvergelijking’ komen deze keer brandverzekeringen aan de orde. En
hebt u wel eens gehoord welke ellende de huisstofmijt in uw matras kan
veroorzaken? We geven u tips hoe u het matras schoon kan maken. Doe er
uw voordeel mee.
Een stuk luchtiger is het verhaal over taartenbakker Ike Bohe. Hij geeft
ons een inkijkje in een nieuwe trend in Suriname; het thuis taarten bakken
voor de verkoop. Een artikel om je vingers bij af te likken! Een andere
creatieveling is kunstenaar en kunstverzamelaar Rick Huser uit Commewijne;
een zeer markante persoonlijkheid. Geniet u van zijn ideeën.
Mocht u het lezen even moe zijn en u wilt er even tussenuit, neem dan
eens een kijkje in het Surinaams Museum. Onze verslaggever deed dat al
en schreef een recensie over haar ervaringen. In onze vaste rubriek Cribs
hadden we de eer tv-persoonlijkheid Gail Eijk te interviewen in haar eigen
huis. Een mooi verhaal.
Huis en zijn verhaal gaat deze keer over het gebouw aan de Nassylaan waar
nu het rustig gelegen restaurant Spice Quest is gevestigd. Toch was het daar
niet altijd zo rustig, blijkt uit de roerige geschiedenis van dit pand. Huis van
de maand is een starterswoning op Beni’s Park, op een kavel van 330 m².
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.
In de rubriek Misstanden deze keer een kwestie waarbij een ‘fout’ van een
landmeter van tientallen jaren geleden, vandaag de dag nog heel vervelende
situaties oplevert. En bent u van plan te gaan samenwonen zonder te
trouwen? Lees dan de notarisrubriek. En last, but zeker not least vraag ik uw
aandacht voor de column van Giwani Zeggen, scherp als altijd.
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WONEN IN EEN CONTAINER

www.surgoed.com

Veilig en snel
een uniek huis

Misschien heeft u hem via sociale media onder de neus gehad, wie weet zelfs ingevuld: de enquête over
containerwoningen. Een aantal maanden terug onderzocht BoxHousing de vraag naar containers als woning in Suriname,
als alternatief voor de reguliere huizen van steen of hout. De lifestyle-krant van Surgoed House & Home sprak met Xander
Cameron (41), oprichter van het bedrijf. Wat blijkt? Wij Surinamers zijn erg geïnteresseerd in dit type huis!
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WONEN IN EEN CONTAINER
De oppervlakte van een 40ft container
bedraagt ongeveer 30m² en voor een
container van 20ft is dit zo'n 15 m². Met
alleen een container heb je echter nog
geen woning. Door ze te snijden en te
lassen, kunnen de stalen boxen aan elkaar
verbonden worden en op die manier kan een
huis uiteindelijk net zo groot worden als je
als bewoner zelf wil. Met hetzelfde snij- en
laswerk worden ramen, deuren en aparte
ruimtes in een container gecreëerd. Daarnaast
dient de stalen constructie geïsoleerd te

Snelheid en veiligheid

worden en uiteraard hoort er een badkamer,
toilet en keuken in. Voor een driekamerwoning
zou je al kunnen volstaan met twee containers
van 40ft, wat in totaal een leefruimte van 50
a 60m² oplevert. "Het zijn dan geen grote
kamers, maar het voordeel van Suriname is
dat het voornamelijk buiten leven is. En als je
kijkt naar de Surinaamse woningen, dan zijn
die over het algemeen niet groot."
Eerst maar eens terug naar de enquête.
Met zijn onderzoek heeft Cameron alleen in
Suriname al zo'n 65.000 personen bereikt.
Meer dan vierhonderd mensen hebben zich
uiteindelijk een weg gebaand door alle dertig
vragen, waarvan een hoop ook nog eens
open vragen waren. "Meer dan 98 procent
van de 435 mensen die de enquête hebben
ingevuld, heeft daadwerkelijk interesse in
een containerwoning. Slechts één persoon
heeft gezegd dat hij het absoluut niet
zou doen en twee mensen vonden een
containerwoning een slecht idee." Driekwart
van de geënquêteerden is vrouw, iets wat
Cameron een verrassende uitslag vond.
Verder zijn de meeste geïnteresseerden op
dit moment nog inwonend of zitten in een
huurwoning. In veel van deze gevallen betreft
het gezinnen. Daardoor is de vraag naar tweeen driekamerwoningen het grootst.

container heel brandveilig."
Anders dan bij de traditionele bouw waarbij
alles op locatie moet gebeuren, wordt een
container on-site bewerkt en daarna pas naar
de locatie gebracht om eventueel nog aan
andere containers vast gelast te worden. Dit
proces duurt ongeveer een tot twee maanden.
"Je bent bij traditionele bouw afhankelijk
van het weer. En door de regen heb je soms
allerlei vertragingen, waardoor het bouwen
ook steeds duurder kan worden."
De reputatie van een veilige woonruimte
heeft de container te danken aan de
reden waarvoor deze in eerste instantie
is gemaakt: als opslagruimte voor het
vervoeren van spullen in zeer uiteenlopende
weersomstandigheden. Op de vrachtschepen,
waar containers blootgesteld worden aan
windkracht, water en het zout in het water,
gaan containers ongeveer tien tot twintig jaar
mee. Op het land geeft Cameron de container
- mits goed onderhouden - een leven van
dertig tot vijftig jaar. "Maar ook daarna kun je
stukken staal met roestplekken vervangen en
er daardoor langer in wonen, of de container
een hele andere functie geven."
Containers kunnen negenhoog gestapeld
worden zonder een additionele constructie
en zijn daarmee erg stevig om mee te
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Tot Camerons verbazing kwam uit de enquête
niet het financiële plaatje naar boven als
grootste motivatie om een containerwoning
te willen hebben. "Heel veel mensen gingen
toch voor hele andere parameters, waaronder
de snelheid van het bouwen, de kwaliteit van
de woning, het hebben van iets unieks en
vooral ook de veiligheid. Omdat de woning
van staal is en daardoor heel stevig, kan er
niet zo makkelijk worden ingebroken. En zeker
in vergelijking met een houten woning is een

www.surgoed.com
bouwen. "Je hebt dan wel geen last van
orkanen in Suriname, maar ze zijn hurricane
proof wanneer je ze goed verankert, en ook
aardbevingsbestendig.
Daken die tegenwoordig door rukwinden
als kaarten van woningen afvliegen, daar
heb je bij containers geen last van, want
die hebben al een dak." Wel raadt de man
achter BoxHousing aan om er een apart dak
op te plaatsen, "want anders wordt het echt
verschrikkelijk bij harde regen, dan zit je in
een music box."

Goedkoper
Een containerwoning kan aardig goedkoper
uitvallen dan een reguliere woning, maar heel
veel goedkoper dan een traditioneel huis hoeft
het niet altijd te zijn. "Men wil graag bouwen
met containers omdat het veel goedkoper is.
En dat is ook zeker zo, maar bepaalde dingen
zoals een wc, een keuken, een raampje;
die kosten zijn universeel." Cameron heeft
daarom al veel mensen bij zich gehad die
interesse hebben voor een containerwoning,
maar uiteindelijk toch afhaken wanneer ze
het eindtarief horen. "Omdat ze denken dat
ze voor die twee- tot drieduizend euro een
containerwoning hebben. Dat gebeurt gewoon
niet. Je hebt wel een container voor dat
bedrag, maar dan heb je verder nog niets, je
kunt er nog niet in wonen."
Het totale kostenplaatje is erg afhankelijk van
de wensen van de uiteindelijke bewoner(s), en
tarieven verschillen om die reden hemelsbreed
van elkaar. "Maar laten we zeggen dat iemand
voor een iets luxere uitvoering kiest en een
twee- tot driekamerwoning wil uit twee
containers van 40ft, dan moet dat makkelijk
onder de twintigduizend US-dollar kunnen. En
er zijn al kleine woningen beschikbaar vanaf
tienduizend US-dollar."

VRIJE TIJD

www.surgoed.com

UIT HUIS
Het Surinaams Museum

Voor wie in zijn vrije tijd even uit huis
wil, zijn er voldoende mogelijkheden
om te recreëren. Dat hoeft niet altijd
veel geld te kosten, en is ook beslist
niet alleen weggelegd voor toeristen.
De lifestyle-krant van Surgoed House &
Home belicht elke editie een betaalbaar
uitje.
Wat een genot om op een zondag richting
het centrum van Paramaribo te rijden.
Weinig drukte op de wegen, heerlijk met
open ramen genieten van de frisse lucht en
de prachtige binnenstad. Op deze zonnige
morgen brengen we een bezoek aan het
bekendste museum van Suriname: het
Surinaams Museum in Fort Zeelandia. Er is
voldoende gratis parkeergelegenheid. De
vriendelijke kaartjesverkoper aan de poort
van het museum laat ons alvast een kijkje

nemen op het terrein, totdat de gids van
vandaag zal arriveren. Want iedere zondag
biedt het museum gratis rondleidingen aan
van ongeveer een uur. Onze gids van vandaag
is Hilde Neus. Neus leidt ons, zo’n veertig
belangstellenden, eerst naar een zaal die
is ingericht over de ontstaansgeschiedenis
van Suriname. Ze brengt haar verhaal met
enthousiasme en doet dat bovendien heel
interactief. We springen op een begrijpelijke
manier chronologisch en beknopt door
de historische gebeurtenissen. Actuele
vergelijkingen maken het verhaal ook leuk
voor jongeren. Zo refereert Neus tijdens
haar verhaal over de slavernijperiode aan de
recente film ‘Hoe duur was de suiker’.
De historische strijd van de Europeanen over
het bemachtigen van de vruchtbare grond in
het Caribisch gebied wordt vergeleken met de
film ‘Pirates of the Caribbean’.

Diorama’s
Na de inleiding nemen we de trap naar bastion
Middelburg. Het fort bestond oorspronkelijk uit
vijf bastions, maar daar zijn er nu nog 2,5 van
over. Vanuit bastion Middelburg hebben we
een prachtig uitzicht op de Wijdenboschbrug,
de Surinamerivier en het schip de Goslar. De
gids stopt daarna kort bij het deel dat van
bastion Zierikzee over is, waar ook nog de
restanten van een authentieke keuken te
zien zijn. Bastion Veere is het bastion met
de meest rijke geschiedenis. Neus geeft de
bezoekers een vermoedelijke reconstructie
van hoe vijftien prominente Surinamers hier
op 8 december 1982 werden geëxecuteerd.
Naast een gedenksteen zijn er grote gaten
in de muren te zien. Hierin gaten zaten ooit
de kogels, die later verwijderd zijn voor het
strafrechtelijk onderzoek. De rondleiding
brengt de bezoekers verder nog langs de
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VRIJE TIJD
expositie van Inheemsen en Marrons, waar allerlei stukken gemaakt
van klei, hout of aardewerk te bewonderen zijn. Deze expositie
was ooit de eerste samenwerking tussen Brazilië, Frans-Guyana
en Suriname. Inmiddels zijn er alleen nog Surinaamse voorwerpen
te zien. Een verlengstuk van de tentoonstelling vinden we in een
geconditioneerde ruimte aan de andere kant van het fort, met
prachtige verentooien, kleden en andere materialen van textiel.
Klapstuk van de tentoonstelling zijn de meer dan 200 jaar oude
diorama’s, die situaties uitbeelden van dagelijkse gebeurtenissen uit
die tijd. De diorama’s zijn gemaakt van papier-maché en beelden onder
meer dansende slaven uit. Last but not least mogen de bezoekers zelf
ervaren hoe het is om opgesloten te zitten.
Het fort had vroeger zes cellen, waarvan er nu nog eentje in tact is.
Neus wenkt ons naar een donker hoekje, vlak naast het terras van
Baka Foto. In deze aparte cel, ook wel het kakkerlakkengat genoemd,
werden in 1832 de huisslaven Cojo, Mentor en Present drie maanden
opgesloten wegens brandstichting in de binnenstad.

Souvenirs
Ook na de rondleiding is er nog genoeg te zien in het museum.
Allereerst de authentieke apotheek met een eeuwenoude glazen
flessenverzameling en ouderwetse apparatuur. Verder is er nog
een leerzame tentoonstelling die in vogelvlucht de belangrijkste
gebeurtenissen van Suriname voor en na de onafhankelijkheid
weergeeft. Alle onderwerpen zijn voorzien van geschreven informatie
en beeldend materiaal, zoals het hamertje dat gebruikt werd
bij de aankondiging van Surinames Srefidensi. Souvenirs zoals
boeken, sieraden, sleutelhangers en dergelijke zijn te vinden in de
museumwinkel op het terrein. Leuk zijn de Surinaamse ansichtkaartjes
met historische afbeeldingen van de binnenstad, vanaf SRD 2,50 per
stuk. Voor diegenen die meer uit te geven hebben, is naderhand een
drankje of lunch bij Baka Foto een goede optie. De prijzen zijn daar
wel bovengemiddeld: voor een djogo betalen we SRD 17,50 en een
glas soft kost SRD 6,50. Een goedkopere optie is om bij de poort lekker
schaafijs voor SRD 3,50 te kopen. Voor wie helemaal niets extra’s wil
uitgeven: het terrein heeft voldoende bankjes in de schaduw voor een
gezellige picknick.
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Extra informatie:
		

Surinaams Museum
Abraham Crijnssenweg 1 (terrein Fort Zeelandia)
SRD 20 per volwassene en
SRD 10 voor kinderen onder de twaalf jaar
Gratis en voldoende parkeergelegenheid
Museum, museumwinkel, gratis toiletten en brasserie &
restaurant Baka Foto
Gratis rondleidingen op zondag, om 10:30 en 12:00 uur
(duur: 1 uur)

Self Reliance
Wanica

Self Reliance Wanica, uw verzekeraar nu nog dichterbij!
Vanaf nu kunt u voor uw verzekeringszaken ook terecht bij ons filiaal in Wanica.
Onze openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag 08.00 uur-16.00 uur
Klanten en tussenpersonen kunnen hier ook terecht voor onderstaande diensten:
Schademelding Motorrijtuigen
Ziektekostenverzekeringen (PZS en BZSR)
Ongevallenverzekeringen
Wam verzekeringen
Brandverzekeringen en
Varia verzekeringen
Tijdelijke Overlijdensrisicoverzekeringen

VEILIG & HELDER
Vierkinderenweg 2 hoek Indira Gandhiweg | Tel: 472582 / 474182 / 474446 | Toestel: 402 | Fax: 480937
W: www.self-reliance.sr | E: self-reliance@sr.net |

2277

MISSTANDEN

www.surgoed.com

In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot is.
Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden.

Surgoed House, Home & Lifestyle krant besteedt hier aandacht aan, met als doel kopers en verkopers alert te
maken op mogelijke misstanden. De gebruikte namen zijn in verband met de privacy gefingeerd.

DE OUDE KAART
Eugenie zat met de handen in het haar.
Letterlijk. Ineengedoken op de grond
van het perceel dat haar eigendom
moest zijn, zichzelf wiegend op haar
hurken. Was ze hiervoor teruggekeerd
naar Suriname?
Toen haar ouders vorig jaar overleden, had
Eugenie nog tegen iedereen in haar omgeving
geroepen dat zij nu écht nooit meer naar haar
geboorteland hoefde. Wat had ze er nog te
zoeken, nu iedereen die haar dierbaar was óf
in Nederland woonde óf overleden was?
Tot ze het bericht kreeg van een stukje
grond dat zij, als enige erfgenaam van haar
moeder, had geërfd. Het was een perceel
in de omgeving waar zij als kind regelmatig
met haar ouders in de vakanties naartoe was
gegaan. Verschillende familieleden hadden
er een huisje, maar Eugenie wist nooit dat
een deel van die grond aan haar moeder
toebehoorde. En nu dus aan haar.
Terwijl die gedachte de eerste nachten alleen
maar een last leek, begon haar fantasie
langzaam te werken. Als ze nu eens haar
saaie baan opgaf, en er een biologische
fruitplantage begon? Of iets met heilzame
kruiden, en dan exporteren? En misschien
een meditatiecentrum, midden in de natuur…
Jeugddromen, maar ze durfde het risico niet
direct te nemen.
Maar toen er een reorganisatie bezig was
in het bedrijf waar ze werkte, en Eugenie
hoogstwaarschijnlijk op straat zou komen te
staan, hakte ze de knoop door. Het bedrag dat
ze kort daarna ontving als ontslagvergoeding,
was genoeg als investering.
Terwijl Eugenie nog bezig was mensen te
mobiliseren en haar plannen uit te werken,
bereikte haar het slechte nieuws: het stukje
grond dat zij had geërfd, werd ook geclaimd
door een ander, Ray de Bruin. Met veel
moeite en hulp van een notaris kon Eugenie
achterhalen wat precies het probleem was.
De grond van Eugenies moeder maakte deel
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uit van een grote plantage, eigendom van
verschillende familieleden. Deze plantage was
ooit verdeeld in acht gelijke stukken grond. En
een van die stukken was meer dan een eeuw
geleden verkocht aan een andere familie,
de familie De Bruin, om met dat geld enkele
verbeteringen aan te brengen aan het gehele
terrein. Op een oude kaart is die verdeling in
acht stukken goed te zien.
Maar ergens rond de laatste eeuwwisseling is
er toch iets misgegaan, want nu blijkt dat de
familie De Bruin twintig jaar geleden op een
heel andere locatie een perceel heeft laten
uitmeten, dan op het deel dat zij volgens de

Voorlopig kan Eugenie
dus nog niet aan de
slag met haar mooie
plannen. Ze overweegt
weer terug te keren
naar Nederland, nu
ze de komende tijd
geen enkele bron van
inkomsten heeft.
oude kaart – en volgens de oorspronkelijke
verkoopakte - hadden gekocht. Precies het
stuk grond van Eugenie.
Hoe dit heeft kunnen gebeuren? Eugenie
ontdekte dat toen de plantage ruim een
eeuw geleden werd verdeeld, er nog geen
preceelnummers werden gebruikt. In die tijd
werden alleen de hoekpunten genoemd, de
oppervlakte en een globale omschrijving van
de ligging. Zoals ‘aan de rivier’ of ‘aan de
weg’. Het kan daarom heel lastig zijn om nu
nog te bekijken waar een gekocht perceel
precies ligt. Maar in dit geval is het wel
opmerkelijk dat bij het perceel dat de familie

De Bruin had gekocht, staat vermeld dat
hun grond ‘aan de rivier’ ligt. Toch heeft de
landmeter een stuk uitgemeten dat helemaal
niet aan het water ligt.
Nader onderzoek wees uit dat een oom van
Eugenie, die een perceel had in het bos, de
familie De Bruin om de tuin heeft geleid, door
ze een stuk grond aan te wijzen dat minder
gunstig lag dan het perceel dat ze eigenlijk
gekocht hadden. Zo kon hij zelf lekker aan
de rivier gaan zitten… Blijkbaar heeft de
landmeter toen geen gedegen kadastraal
onderzoek gedaan, en is blindelings afgegaan
op de aanwijzingen van de oom van Eugenie.
De grond van Eugenie wordt nu geclaimd door
Ray de Bruin, en daarom ligt de zaak bij de
rechtbank. Een landmeterscommissie moet
gaan vaststellen wat de exacte locatie is van
de percelen van alle betrokkenen. Voorlopig
kan Eugenie dus nog niet aan de slag met
haar mooie plannen. Ze overweegt weer terug
te keren naar Nederland, nu ze de komende
tijd geen enkele bron van inkomsten heeft.
Hoe dit alles voorkomen had kunnen worden?
Het is natuurlijk in de eerste plaats van belang
dat de landmeter duidelijk aangeeft waar
een perceel ligt en zoveel mogelijk werkt
met de oorspronkelijke akte van verkrijging.
Maar met zulke oude verdelingskaarten van
plantages als in het geval van Eugenie, is dat
soms lastig. Terwijl in de stad toen wel al met
perceelnummers werd gewerkt, gebeurde
dat in de districten niet. Want ruim een eeuw
geleden was het voor iedereen bekend wie
waar woonde op de plantages; er woonden
relatief weinig mensen en perceelnummers
waren dus niet nodig.
Bepaalde perceelkaarten zijn daardoor
tegenwoordig zeer onduidelijk of zelfs
helemaal onbruikbaar geworden.
Tegenwoordig worden, om dit soort
onduidelijkheden te voorkomen, gps-systemen
gebruikt. Alle percelen die zijn verdeeld op
basis van oude kaarten, zouden eigenlijk
opnieuw uitgemeten moeten worden.

COLUMN: Von Zeggen
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GEDOLLARISEERD
We zitten alweer enkele weken in het
nieuwe jaar, maar desondanks: het
allerbeste voor 2016. En dat we het
minder over de wisselkoers mogen
hebben. Het is me opgevallen, en
zelf maak ik me er soms ook schuldig
aan, dat er bijna geen gesprek in
Suriname wordt gevoerd of het woord
‘wisselkoers’ valt. En dan met name
die voor de US-dollar. Het lijkt wel een
soort toverspreuk. Zeg ‘koers’, en we
slaan helemaal op hol. Dat het niet lang
meer duurt of we betalen SRD 5,- voor
een dollar of zelfs meer, alsof we er
allemaal op zitten te wachten, Terwijl
het toch echt het laatste is dat iedere
oprechte Srananman, de speculanten
daargelaten, wil. En toch zijn we als
samenleving met z’n allen sinds enkele
maanden ‘gedollariseerd’.
Als kleine jongen, in de jaren tachtig en
negentig, was het in mijn beleving niet
anders. Alleen was het toen de Nederlandse
gulden die ons begeesterde. Als je in de
buurt van de Centrale Markt kwam en ook
maar enigszins de indruk wekte dat je uit
Nederland kwam, hoorde je: ‘Wisselen
mammie, wisselen. Hollands, Frans,
Nederlands’. Alsof de Hollandse gulden iets
anders was dan de Nederlandse. Als zoon
van een ‘witte’ Nederlandse moeder en met
familieleden die af en toe overkwamen, heb

ik dat meer dan eens meegemaakt. Ook al
hadden we geen stuiver vreemde valuta bij
ons, de wisseljongens kwamen op je af als
bijen die honing roken. Zelfs in de buurt waar
we woonden, werd ik door wisseljongens
aangesproken: ‘Ef’ yu ab’ NF fu wissel, kon
na mi yere’.
Je zou denken dat de meeste landen in de
regio dollar-gek zijn. Niets is minder waar.
Het jaar begon ik met een korte vakantie
in Belém, Brazilië; mijn allereerste bezoek
aan het zuiderbuurland. Bij aankomst op de
airport wisselden we direct enkele dollars om
bij de bank. Koers: reais 3,75 voor USD 1,-.
Toen we na enkele dagen in een supermarkt
waren en ik niet genoeg reais bij me had
om de rekening te betalen, vroeg ik of de
caissière ook genoegen wilde nemen met
US-dollars. Haar antwoord was een resoluut
nee. En waar we het ook probeerden, bij
de handicraft-standjes langs de waterkant,
de churrasco-tent in de binnenstad en bij
vertrek het koffiepunt op de luchthaven:
niemand wilde onze US-dollars. Niemand! Het
enige waarin de Brazilianen geïnteresseerd
waren, was hun eigen munt, de reais.
Hoe anders is dat in Suriname. Stap een
willekeurige winkel in de mall binnen,
een autohandelaar of de eerste de beste
Chinese supermarkt bij u op de hoek. Zelfs
taxichauffeurs en tuinmannen accepteren het

Where Fashion and Quality meets your taste
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buitenlandse geld volgens mij. Iedereen is op
zoek naar vreemde valuta, euro’s of dollars.
En als u geen zin heeft om uit huis te gaan
om mijn bewering te controleren, blader
dan eens door dit blad. Surinaamse grond
en Surinaamse huizen, allemaal te huur of
te koop in US-dollars of euro’s. Elke maand
vormt zich bij de Centrale Bank van Suriname
een rij van personen die vreemde valuta
komen kopen, een deel van onze monetaire
reserve, voor hun huishuur of de aflossing
van hun auto.
Misschien moet ik, ook al zitten we al een
eindje in 2016, toch nog een voornemen
voor ons allen uitspreken. En dus ook voor
de mensen in de onroerendgoedsector.
Laten we allemaal ons best doen om onze
monetaire reserve in stand te houden,
zoals de Brazilianen dat doen. Dat de
zuurverdiende dollars van het land niet
uitgegeven hoeven worden aan huurgeld,
de aankoop van een perceel of huis of de
aflossing van een auto. Wat dat betreft
kunnen we leren van de Brazilianen. Die
zijn trots op hun munt, hoewel die ook
onderhevig is geweest aan devaluaties.
Laten wij trots zijn op onze SRD’s en niet zelf
onze monetaire reserve opmaken aan het
onderlinge betalingsverkeer. Anders zitten
we straks echt op een koers van SRD 5,- of
meer. En dat wil niemand!
giwani@hotmail.com

Wilhelminastraat hk. Atlasstraat

HUIS VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Colombiastraat 544
Paramaribo - Beni's Park

Deze moderne nieuwbouwwoning aan de Colombiastraat te
Beni’s Park, op een kavel van 330 m², is nog in aanbouw.
Het betreft een moderne starterswoning, die volledig
onder architectuur wordt gebouwd en sleutelklaar wordt
opgeleverd.

beeldmateriaal: copyright 2014-2016 Gracia Tjon Atsoi, ARCHITECT / DESIGNER N.V.
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Surgoed (ver)bouwt, renoveert
en onderhoudt vastgoed

Auguststraat 30 T (+597) 493497 / 7111991
Groenhartstraat 28 (werkloods) T (+597) 405174
bouw@surgoed.com - www.surgoed.com

www.surgoed.com

De woning heeft drie slaapkamers, waarvan één
masterroom met eigen douche en toilet en twee
slaapkamers met gedeeld bad en toilet. De woonkamer
heeft openslaande deuren naar het terras, en sluit aan op
de open keuken. Bijzondere kenmerken van deze woning
zijn vooral de hoge plafonds en de ruimtelijkheid door de
grote ramen en de lichtinval.
Bij de bouw en inrichting van deze woning is gebruik
gemaakt van kwaliteitsmaterialen, zoals Europese sloten
en armaturen, hangtoiletten van Grohe, trapezium
dakplaten en ramen gemaakt door Alupro. De keuken heeft
een dubbele spoelbak en een granieten aanrechtblad, met
daaronder laden met soft close-sluiting. De slaapkamers
hebben ingebouwde kasten en er is een laundry voor de
wasmachine en droger.
Het terrein rond de woning is volledig verhard met
gebakken klinkers, en de schutting is gemaakt op 1.80

meter hoogte om voldoende privacy te garanderen.
Behalve dat deze woning uniek in zijn soort is, is
het ook een waardevolle investering en een goede
doorstroomwoning wanneer u op termijn iets groters zou
willen kopen. De architectuur en het model spreekt een
brede doelgroep aan en de woning is zodanig gebouwd dat
het voor veel verschillende huishoudens een geschikt thuis
is.
Surgoed Bouw & Infra kan deze woning ook op uw
eigen perceel bouwen. Maak contact voor meer
informatie over de mogelijkheden.
Vraagprijs € 122.500,00
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GAIL EIJK

“Mensen kloppen met
de meest uiteenlopende
problemen bij me aan. Ik
neem ze het niet kwalijk;
ze zien de auto van Apintie
en komen naar me toe.
Maar als ik thuis ben, wil
ik echt rusten soms.”
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CRIBS
Binnenkomen en meteen het gevoel
krijgen welkom te zijn, dat gebeurt bij
Gail Eijk thuis. Dat is niet zo vreemd als
je het huis ziet staan: lieflijk en pittoresk
in de woonwijk ‘Citrus Plantage’. Mooie
muziek en geurende wierook vanuit het
huis komen je al tegemoet als je buiten
staat. Bij de deur staat Gail Eijk met
brede smile: “Kom maar binnen. Neem
plaats op de bank”, zegt ze hartelijk. Om
direct toe te voegen: “Hij is misschien
wat doorgezakt, maar ik weiger hem
van de hand te doen. Hij zit nog lekker
en is nog steeds comfortabel.” En dat
klopt: het is de perfecte setting om het
interview te beginnen.
“Vanaf 2013 woon ik hier. Het was mijn eigen
idee, mijn eigen ontwerp. Het huis is zodanig
ontworpen dat het goed voelt wanneer ik
binnenkom, en ik alles binnen handbereik heb.
Ik ben best druk en als ik thuiskom, heb ik
niet veel tijd om aan het huishouden te doen.
Het moest dus niet te groot zijn, maar moest
me ook niet benauwen.”
Eijk kreeg de grond toegewezen. Eerst was
het wennen aan het idee te wonen in deze
wijk. “Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat
ik blij ben dat ik hier woon. Het is echt een
rustige buurt; volgens mij maak ik het meeste
lawaai”, zegt ze lachend. “Als ik thuis ben, kan
ik me uitleven met mijn muziek en zo kom ik
tot rust.”
Als tv-persoonlijkheid bij Apintie-televisie
is het niet altijd even makkelijk om kalme
momenten te vinden. “Mensen kloppen met
de meest uiteenlopende problemen bij me
aan. Ik neem ze het niet kwalijk; ze zien de
auto van Apintie en komen naar me toe. Maar
als ik thuis ben, wil ik echt rusten soms.”

www.surgoed.com
hypotheek, en het begint meteen te lopen en
dan moet je ook nog huur betalen. Dat zou te
zwaar voor me worden.” Het huis was binnen
twee maanden af.
“Ik wist eigenlijk altijd wat ik wilde: klein,
warm en cosy”, vertelt Gail. “Je moet dat
grootmoedersgevoel hebben. Ik ben begonnen
met de keuken. Veel mensen zoeken het niet
achter mij, maar koken en bakken, daar houd
ik echt van. Fiadu, snert en okro brafu zijn
mijn specialiteiten. Voor mij was een open
keuken belangrijk. Ik houd van gezelligheid,
en zo heb je makkelijk contact met bezoek in
de woonkamer.”

Muziek
De wooninrichting is eenvoudig, met een
laag tv-meubel en een massief houten tafel
in de woonkamer. Op de tv-tafel staat een
Boeddhabeeld. “Dat heb ik gekregen toen ik
hier kwam wonen. Ik hou echt van het beeld.
De tafel heb ik al acht jaar. Ik houd ervan,
vind het lekker om er van alles en nog wat op
te doen.”
Een oranjerode muur breekt het geheel van
de overige crème wanden. “Ik heb iets in m’n
leven dat ervan afspat en ik wilde dat in mijn
huis ook zo hebben. Dit idee dat één muur

een andere kleur heeft, heb ik vaker gezien.
Ik vond dat rode mooi, het straalt warmte
uit. Het zal een muur met foto’s worden, of
met een boekenkast ervoor. Vooral nu ik de
boekenwereld ben ingedoken.”
Haar liefde voor muziek komt overal terug. De
Suripop-trofee die zij met haar compositie in
2008 won, staat gepoetst op de kast. “Als ik
alleen thuis ben, dan staat er altijd een goede
cd op.” Het cd-rek is om een andere reden
heel dierbaar. “Dat koester ik, omdat ik het
van mijn beste vriendin Thea (Valk, red.) heb
geërfd. Het heeft voor mij emotionele waarde
en gek genoeg past het in het geheel.
“Normaal staat waar nu de kerstboom staat
een keyboard. Ik heb nooit geleerd te spelen,
maar zo maak ik mijn liedjes. Ik vind een
muziekinstrument mooi staan in een huis. Als
ik veel geld had, zou ik een vleugel hebben.
Maar daar is het huis te klein voor”, lacht ze.
Het huis hoefde voor haar echter niet groot
te zijn. “Ik weet als geen ander wat het is om
geen huis te hebben. En ik ben blij dat ik nu
thuis kan komen, want veel mensen beseffen
niet wat het betekent om thuis te komen
ergens. Ik heb het zelf kunnen neerzetten. En
ik ben blij dat ik in de positie ben geweest dit
te kunnen doen. Ik ben God dankbaar.”

Verzekering
Uit haar autobiografische boek ‘Tranen voor
mijn horizon’ blijkt waarom zij zo’n waarde
hecht aan een eigen plek: een huis ontbrak
vaak in haar jeugd en ze leefde zelfs een
tijd op straat. “Het boek is om jongeren te
inspireren door te gaan om hun droom te
verwezenlijken. Een eigen huis hebben, was
altijd mijn droom. Het betekende voor mij veel
meer dan voor de doorsnee persoon.
Het lijkt gek, maar het was een verzekering.
Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn
kinderen.” Het huis is op de windrichting
gebouwd. “Als je alle ramen en de achterdeur opendoet, dan heb je echt een
doorstroom van wind. Het huis is bovendien
van cementboard gemaakt, waardoor het ook
best koel is. Ik heb er bewust voor gekozen
om te bouwen met dit systeem omdat het
snel bouwen was, waardoor ik niet te lang in
een huurhuis hoefde te zitten. Je krijgt een
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WONINGEN
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Commewijne V8 (W0434B3 – Oost-West verbinding km22)

Beni’s park N3 (W0435B9–Colombiastraat 544)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Moderne laagbouw
150m²
331m²
Eigendom
3, waarvan 1 masterroom
met eigen douche en toilet
2
Moderne nieuwbouw
gebouwd onder architectuur
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 122.500,Kasabaholo I7 ( W0332B9–Etmedoraweg)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
200m²
1070m²
Eigendom
3
2
Woning met
karakter

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol
7163400

Slechts enkele kilometers verwijderd van Tamanredjo 2 hebben wij deze prachtige woning te koop. Er is wat opknap werk
aan de woning, dus ideaal voor de echte doe het zelver.
Ondanks de Oostwest verbinding een hoofdweg is, heb je hier
geen overlast van. Dit komt omdat de woning rond de jaren
90 achter op de kavel is gebouwd. Het huis heeft een unieke
uitstraling. Dit komt door de bogen en het hoge plafond van
de woonkamer. Het is een plezier om naar te kijken.
De dubbele tuindeuren geven je via het voorterras toegang tot
de woonkamer. Deze is ruim van opzet en heeft een simpele
houten keukenblok. In alle ruimtes van de woning zijn de
vloeren betegeld met witgrijze tegels. Het plafond is van
triplexplaat. In totaal zijn er 2 standaard slaapkamers, elk met
een plafond ventilator en een masterroom. Een gasten toilet
en douche zijn uiteraard ook aanwezig. Alle muren zijn van
steen opgetrokken.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Bungalow
185m²
440m²
Eigendom
3
2
Duurzame huizen

Contact info

Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

€ 109.000,-

€ 95.000,-

Noord U1 (W0433B3 - Leonardo da vincistraat 85)

Wanica P10 (W0338B6 – Katriweg 36)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
375m²
638m²
Eigendom
5
3
Solide woning op
Paramaribo-noord
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Aan de Leonardo da Vincistraat hebben wij een pracht
van een object. Deze villa is geen nieuwbouw; hij is
een aantal jaren terug onder architectuur gebouwd.
De bebouwde oppervlakte is maar liefst 375m². Het
bevindt zich in de omgeving van Republic Bank te Paramaribo noord. Het perceel is goed opgehoogd en er is
geen hinder van wateroverlast bij regenval en de afvoer
werkt uitstekend. Het terrein is aardig beplant en heel
goed onderhouden. Deze woning heeft een gesloten
garage met ruimte voor twee auto's.

€ 135.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laag nieuwbouw
217m²
640.96m²
Eigendom
4
3
Overname inventaris mogelijk
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

€ 121.500,-
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Centrum S6 (W0419B6 – Watermolenstraat 9)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Zakenpand hoogbouw en laagbouw
506m²
361.17m²
Eigendom
2
4
In de historische binnenstad
van Suriname
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466
John Noble - 7106677

Deze twee panden staan in de historische binnenstad
van Suriname. Het gaat om een houten hoogbouw en
een stenen laagbouw met een ruim dakterras. Zij staan
op de hoek van de Keizerstraat en de Watermolenstraat
9. Het karakter van de buurt is door de jaren heen
veranderd van retail naar kantoor gebied. In de directe
omgeving zijn er bekende Notariaten en Advocaten die
weliswaar bijdragen aan het karakter van de omgeving. Het houten gebouw op de hoek heeft een ruime
begane grond dat thans gebruikt wordt als kledingzaak.
Vervolgens leiden twee houten trappen u naar de 1ste
verdieping.

Comm. W7 (W0375B6–Stralende Palmlaan 117)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

€ 310.000,-

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
384 m²
866.56 m²
Grondhuur
4
2
Warm water, diefijzer, alarm,
full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 110.000,-
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€ 115.000,-

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
130m²
385m²
Eigendom
3
1
In aanbouw

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Laagbouw
197m²
910m²
Eigendom
3
2
airconditioned, alarm,
satelliet tv, internet, 		
220/110V voltage
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

N.O.T.K.

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw (NIEUWBOUW)
270m²
371m²
Eigendom
3
2
Laagbouw
met zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 257.000,-

WONINGEN
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Noord R2 (W0411B6 – Toelsiramstraat 76)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Noord V2 (W0389B6 – Gneisstraat 9)

Laagbouw
m²
415m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Te koop aangeboden: een stenen flat aan de Toelsiramstraat no. 76. Deze straat is een onverharde
zijstraat van de Copernicusstraat te Paramaribo-Noord.
Deze woning staat op een eigendomskavel van 415m²
die niet volledig is opgehoogd. Het perceel heeft geen
schutting. U krijgt de kans een schutting naar keuze
op te trekken. Vanuit een klein open balkon krijgt u
toegang tot de woonkamer en open keuken. In de
keuken zijn er moderne keukenkasten met daarin een
dubbele roestvrij stalen spoelbak. Deze woning heeft 3
slaapkamers, 2 badkamers en 2 toiletten.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
175m²
375m²
Eigendom
3
2
Leuke omgeving, fijne woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 79.500,-

€ 126.500,-

Wanica K14 (W0410B6 – Helena Christinaweg 23)

Leiding E9 (W0400B3 – Somaiweg 2-6)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
130m²
499.39m²
Eigendom
3
1

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Op 100 meter afstand van de Indira Gandhiweg, aan
de Helena Christinaweg no.23, staat een eigendomsterrein van 499.39m². Dit perceel heeft een frontbreedte van 17.5m en er staat een prachtige gezinswoning op die omrasterd is door een hoge stenen
schutting. Als u vanuit de Helena Christinaweg op het
geheel betegelde terrein komt, gebruikt u de oprit
naar de garage die bestemd is voor 1 auto. Vanuit de
garage krijgt u toegang tot de woning met als indeling:
3 slaapkamers, bad, toilet en een open woonkamer.

€ 85.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
220m²
591m²
Eigendom
4
1

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

€ 64.750,-
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Wanica B8 (W0362B6–Rasianastraat 79)

Beni’s Park N2 (W0407B6 – Teresinastraat 17)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
130m²
390m²
Eigendom
4
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Gelegen in de woonwijk Beni's Park 2, aan de Teresinastraat 17 bieden wij deze laagbouwwoning aan. Het
terrein is 390m² groot en is niet omheind middels een
schutting. Aan de voorkant van de woning bevindt zich
het balkon dat toegang verleent tot de woonkamer met
open keuken. Het betreft een eenvoudig keukenblok
met daarin een rvs spoelbak. De vloer in deze ruimte is
niet betegeld en het plafond is bewerkt met pvc schroten. Deze woning heeft 4 slaapkamers die niet betegeld
zijn. Verder heeft deze woning 1 bad en toilet waarvan
de wanden tot een hoogte van 1.90m betegeld zijn.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 32.500,-

€ 77.500,-

Geyersvlijt V2 (W0395B3–Adoestraat 26)

Laagbouw
200m²
621.28m²
Eigendom
3
2
De woning is voor de helft
gebouwd
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497
Joel Terzol - 7163400

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland)
Soort object
Bebouwd opp.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
250m²
511m²
Grondhuur
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 115.000,-
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Resort
Bungalow A 120m²/Bungalow B 		
120m²/Bingalow C 75m²
Perceel opp.
20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond
Eigendom
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.
Wilt u investeren in een uniek resort met een marina, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen
managementteam kunt u dit verder in ontwikkeling
brengen. Het resort is gelegen aan de Surinamerivier in
een schitterend toeristisch gebied in het district Para. Er
zijn zeven luxe, onder tropisch architectuur gebouwde
woningen die volledig zijn ingericht met een europees
tintje. Deze enige resort biedt accomodatie voor maximaal 15 zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig
uitzicht over de rivier.

P.N.O.T.K.

WONINGEN
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Kasabaholo K6 (W0401B3 – Irsillastraat 6)

Commew. W2 (W0405B9 - Frederiksdorp)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Soort woning

Koloniaal,
hotel annex toeristenoord
Bouw opp.		
Perceel opp.
300ha
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer		
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Hoogbouw
230m²
Eigendom
5
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

De Irsillastraat ligt tussen Uitvlugt en Kasabaholo in
een nette wijk. Via de oprit komt u terecht in de open
garage die plaats biedt voor 2 auto’s. De garage verleent toegang tot 2 slaapkamers. De bovenverdieping
is te bereiken via de zijkant of via de voorkant van het
huis. Beide trappen zijn gestort van beton. Dit betekent minder onderhoud voor u. De bovenverdieping
is voorzien van een zeer goed onderhouden houten
vloer. De woonkamer en keuken zijn ruim en er is veel
lichtinval. De keuken is betegeld, maar wel gedateerd.

P.N.O.T.K.

€ 125.000,-

Tout Lui Faut M12 (W0386B9 – Lake Land 17)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
300m²
892m²
Eigendom
3
2
Moderne, zeer ruime woning
langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Wonen langs het water op een groot kavel in een
ruime woning met een steiger en een prieel langs
het water? En dit wilt u tegen een faire prijs op een
uitzinnige locatie op een beveiligd en gesloten project?
Welkom op Lake Land; wonen op een project van
formaat met betegelde wegen en voorzien van alle
nutsvoorzieningen langs een doodlopende weg omgeven door flora en fauna. Dit huis is gebouwd op een
eigendomskavel van 892m² met een prachtig uitzicht
langs het water.

€ 265.000,-

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

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond

Bungalow vakantiewoning
210m²
868m²
Grondhuur, opstalrecht
contract
Slaapkamer
2
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Vakantiewoning
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

€ 49.000,-
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WONINGEN

www.surgoed.com

Wanica N11 ( W0342B6 – Thelmaweg 34a)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Lelydorp M14 (W0402B6–Tawangsarieweg 87)

Laagbouw
123.05m²
175m²
Eigendom
2
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

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 trapeziumplaten.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 57.500,-

€ 97.500,Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Comm. T6 (W0344B6–Oost-West verbinding)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw met hoog zadeldak
255m²
2525.80m²
Grondhuur
3
1
70% afgebouwd woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Laagbouw en hoogbouw
120m²/224m²
4128m²
Grondhuur
4/5
1/1
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

P.N.O.T.K.
Wanica G5 (W0352B6–Menckenbergstraat 56)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

12 appartementen
500 m²
12118 m²
Eigendom
12
12
12 appartementen
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 345.000,-
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2
Woonhuis gebouwd
onder Surinaamse
architectuur met
steiger gelegen
langs het water

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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.

€ 213.000,-

WONINGEN

www.surgoed.com
Wanica E12 (W0420B6 – Mopentiboweg 97)

Noord U2 (W0412B9 – Bellinistraat 2)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
144m²
1168m²
Grondhuur
3
1
Ruim kavel, landelijk wonen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 87.500,Commewijne W1 (W0308B6–Plantage Merveille)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Hoogbouw
265m²
403m²
Eigendom
4
3

Bijzonderheden

Prachtige moderne
hoogbouw

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving te
Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid plaatsvindt. De
woning staat op een ruim terrein dat omrasterd is met een stenen
schutting met sierhekwerk. De entree naar het terrein en de garage gaat via een stalen schuifpoort met een automatische opener.
De imposante woning is van formaat en zeer solide gebouwd.
De woning is ideaal voor grote gezinnen of voor een investeerder
die het zou kunnen verhuren voor “expats”. De woonkamer is te
betreden vanuit de voordeur, of vanuit de ruime garage voor twee
auto's via een zijdeur die rechtstreeks toegang tot de woonkamer
geeft. De ruime woonkamer heeft veel lichtinval door de glazen
achterpui die de scheiding vormt tussen het balkon en de woonkamer. Vanuit de woonkamer krijgt men toegang tot de keuken
die voorzien is van alle gemakken. Er is tevens een bargedeelte
om aan te zitten voor een borrel of lunch. Toegang tot het ruime
achterbalkon kan door de keuken of vanuit de woonkamer. Dit
balkon is volledig beveiligd met dievenijzer.

Soort woning

Koloniaal buitenverblijf
langs de Suriname rivier
Bouw opp.
80 m²
Perceel opp.
12.22ha
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer
1
Bad en toilet
1
Bijzonderheden Prachtig gelegen langs de
Suriname rivier met een
steiger
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

€ 285.000,Wanica D10 (W0406B6–Santopolderweg 53)

€ 69.000,Kwatta K4 (W0393B6 – Normandiestraat 8)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Laagbouw met zadeldak
Bouw opp.
170m²
Perceel opp.
588m²
Titel grond
Grondhuur
Slaapkamer
5
Bad en toilet
2
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble - 7106677

€ 74.500,-

Hoogbouw, bruynzeel
180m²
371m²
Eigendom
3
1
Nette hoogbouwwoning,
gelegen in een leuke wijk
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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 spoelbak, inbouw gasfornuis met afzuigkap en microwave.

€ 105.000,-
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Kasabaholo J6 (W0421B3 - Genrobinweg 37)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Commewijne (W0428B3 - Wontonstraat)

Laagbouw
170m²
440m²
Eigendom
3
2
Hoofdwoning en appartement
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497550466
Joel Terzol - 7163400

Te Kasabaholo bieden wij deze goed onderhouden
laagbouwwoning aan. De Genrobinweg is een zijstraat
van de Wanicaweg en ligt op steenworp afstand van
de paarden manege. De kavel heeft een oppervlakte
van 440m² en is geheel omrasterd.De woning bestaat
uit 2 delen, de hoofdwoning en een appartement.
De hoofdwoning heeft 2 slaapkamers waarvan 1 met
airco, een woonkamer met open keuken, een douche/
toilet en een beveiligd voorbalkon. Dit geheel heeft
een oppervlakte van 53m². Het appartement heeft 1
slaapkamer, een woonkamer met open keuken; beide
voorzien van airco en een douche/toilet.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 99.000,-

Laagbouw
140m²
269.98m²
Eigendom
3
1
Buitenhuisje
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

$ 47.500,Leiding F8 (W0403B9 - Kamlawatieweg 13)

Noord V1 (W0431B3–Pisangrodjoweg 77)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Soort woning
Laagbouw
Bouw opp.
200m²
Perceel opp.
700m²
Titel grond		
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Opknapper
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

Hoogbouw
600m²
1107m²
Eigendom
5
4
Prachtige hoogbouw in een
uitzonderlijk goede staat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze woning ligt op een riante eigendomshoekkavel
van 1107m². De omgeving is rustig en de straat is
verhard. De voorzijde van het terrein bedraagt 24,5m
met een diepte van 47,15m. Het perceel bestaat uit
hooggelegen zandgrond met diverse vruchtbomen
en sierstruiken. De omrastering bestaat uit betonpalen met sierhekwerk en de inritten zijn verhard met
sierbestrating. Er zijn 3 inritten naar de woning toe
waarbij één van de inritten toegang geeft tot de dubbele garage waar zich diverse bergruimten bevinden
en de laundry.

€ 75.000,-

€ 365.000,-

Zorg en Hoop O8 (W0423B9 – Marowijnestraat 5)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw villa
650m²
2307.39m²
Erfpacht
5
4
Gedateerde villa met zwembad
en appartement in zeer gewilde 		
omgeving
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466

Gelegen op een zeer gewilde locatie te Zorg en Hoop
aan de Marowijnestraat ligt dit prachtig terrein van
2307m² met een solide villa met zwembad. Deze woning, die uit het straatzicht is ontrokken, ligt verscholen tussen weelderige palmen en sierheesters. Op het
terrein bevindt zich de hoofdwoning met daarachter
een bijbouw die dienst doet als appartement en of
studieruimte. De patio tussen de hoofdwoning en de
bijbouwen heeft diverse zitjes en een buitenbar met
keuken. Het zwembad staat centraal in het binnenhof
met daaromheen voldoende ruimte voor het houden
van recepties, recreatie en zitgelegenheid.

€ 650.000,-
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Wanica K14 (W0427B3-Tampoeaweg)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
140m²
400m²
Grondhuur
3
1
Nieuwbouw in district Wanica
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 65.000,-

WONINGEN

www.surgoed.com

Commewijne A12 W0340B6 – Palm Grove 138)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Centrum O4 (W0425B6–Saloebangastraat 13)

Moderne laagbouw
180m²
498m²
Eigendom
2
2
Fully airco, warm/koud water, 3 		
fase, 110/220V, alarm, diefijzer
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497 / 550466

Op het eigentijds beveiligd project Palm Grove staat
op deze hoekkavel deze leuke moderne laagbouwwoning te koop. De woning is voorzien van alle gemakken en heeft een moderne met een ook onder architectuur aangelegde tuin. Er zijn twee slaapkamers met
een eigen bad en toilet en een van de slaapkamers
heeft een eigen walk-in closet. Het huis heeft aan de
voorzijde een balkon, dat ook dienst kan doen als een
open carport, aan de achterzijde is ook een balkon dat
volledig gescreend is.

Soort woning
Hoogbouw
Bouw opp.		 170m²
Perceel opp.
300m²
Titel grond		 Eigendom
Slaapkamer		5
Bad en toilet
2
Bijzonderheden 2 EBS meters
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Joel Terzol
7163400

€ 119.000,-

€ 135.000,Wanica (W0426B3 – Goosenweg 27)

Wanica F20 (W0429B6 – Bomaweg hk Merveilleweg )
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Makelaar

Laagbouw
180m²
734m²
Eigendom
3
2
Woning met appartement
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Laagbouw
500m²
2000m²
Grondhuur
4
3
Luxe laagbouw van steen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Prachtige villa gelegen aan de Santo Bomaweg tegenover de Merveilleweg. Het perceel is volledig omheind
met vierduim bouwstenen. Voor de lichtdoorlaatbaarheid en het uitzicht heeft u aan de voorzijde glazen
panelen. De tussenkolommen zijn 50 bij 50cm. De
toegangspoorten zijn van staal en sierlijk opgetrokken.
Het perceel is hoger dan het straatniveau en ligt achter een waterpartij/sloot. Hierdoor is het perceel via
een brug te bereiken, deze brug is van beton en net
als het perceel is deze bestraat met klinkers.

P.N.O.T.K.

€ 399.000,-

Uitvlugt O6 (W0251B3 – Paranamlaan / hk Roraclaan)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
300m²
950m²
Eigendom
5
3
Centrale ligging
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497
Joel Terzol - 713400

Deze prachtige split-level woning staat op de hoek
van de Paranamlaan en de Roraclaan. Het is enorm
centraal gelegen in een van de mooiste wijken van
Paramaribo. Het erf is beplant met enkele sierplanten
en gras. Het huis heeft 2 aparte garages en 2 toegangspoorten; één via de Roraclaan en de ander via
de Paranamlaan. Het huis is ruim en heeft een heerlijk
verhoogd terras. Via het terras komt u in de woonkamer. Deze heeft een houten vloer die doorloopt naar
de keuken en het beveiligd achterbalkon.

€ 249.000,-

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 62 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD
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WONINGEN / ZAKENPANDEN
Kwatta O1 (W0404B6 – Thebestraat perc 124)

www.surgoed.com
Comm. (Comm. Thurkowweg 23-Z0038B3)

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw restaurant
100m²
8000m²
Grondhuur
4
2
Groot erf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 275.000,Noord V2 (W0391B6 – Bonistraat 28)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
m²
537m²
Eigendom
5
2
Niet ver
"CozyVille"
te Kwatta
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Het staat in de Thebestraat perceel nummer 124. Dit gebied is
bewaakt en heeft gesloten woonwijken. U kunt heel snel concluderen dat dit één van de betere woonwijken te Kwatta is. U krijgt
toegang tot deze woning via een garage bestemd voor 2 auto's.
De open keuken en ruime woonkamer zijn modern ingericht. Beneden zijn er 3 slaapkamers waaronder 1 masterroom met eigen
douche en toilet. Verder is er een algemeen bad en toilet dat bij
de 2 slaapkamers horen. U krijgt toegang tot de verdieping via
een stevige houten trap. Hier zijn er 2 slaapkamers, 2 bergruimtes
en een klein balkon. Op het achtererf heeft de eigenaar een extra
ruimte gemaakt die speciaal bestemd is voor recreatie. Het terrein
van 636m² is opgehoogd en aan de voorzijde is verhard met
straattegels. De rechterzijde van het erf is ruim en leidt tot aan
de achtertuin. Er zijn andere voorzieningen aanwezig: 110/220v,
warm/koud waterinstallatie en alarm. Deze woning is 5 jaar oud
en is opgetrokken uit steen. Gelet op de buurt en de woning is dit
een goede investering.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Loods
530m²
700m²
Eigendom
0
0
Uitstekende ligging,
zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 140.000,-

€ 225.000,-

Zorg en Hoop O8 (W0422B3 – Calcuttastraat 70-72)

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
200m²
1050m²
Eigendom
3
1
Pand is voor het laatst een chinees
restaurant geweest
Surgoed Makelaardij Tel.: 4934976
Joel Terzol - 7163400

Ondernemers opgelet! We hebben aan de Calcuttastraat een dubbele kavel met opstallen te koop. Op
het rechter perceel staat een stenen pand, voorheen
een Chinees restaurant met aan de achterzijde een
woon- en opslagruimte. Door de groei van o.a. de
havenactiviteiten is in de directe omgeving de vraag
naar onroerend goed toegenomen. Dit perceel is gelegen aan een hoofdweg. In de directe omgeving zijn er
scholen, winkels en andere ondernemingen te vinden.
Deze locatie verleent zich uitstekend voor een kantoor.

€ 250.000,-
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Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info

Bedrijfsloods
400m²
534m²
Eigendom
3
1
Grote bedrijfsloods met
4 roldeuren
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 127.500,-

DE VOORDELEN VAN EEN PROFESSIONAL

www.surgoed.com

BOUWEN MET EEN
ARCHITECT IS DE
INVESTERING WAARD

Hoewel het in Suriname al enige tijd een trend is om zelf te bouwen, zijn er maar weinig particulieren die daarbij de hulp
inroepen van een architect. Vaak wordt gedacht dat daaraan een fors prijskaartje hangt. Terwijl een architect juist voordelen
kan bieden bij het bouwen van een huis, vooral op de lange termijn.
Een architect in de hand nemen bij het
bouwen van een woonhuis? Dat wordt vaak
gezien als een luxe, vooral bestemd voor
bedrijven. Volgens architect Gracia Tjon Atsoi
(33) is het niet inschakelen van een architect
juist een gemiste kans voor particulieren.
“In Suriname bestaan zoveel mogelijkheden
om een woning te bouwen die precies is
afgestemd op de persoonlijke wensen. Dat
maakt bouwen in Suriname zo mooi en
bijzonder. Op veel plaatsen in de wereld is het
laten ontwerpen van een eigen droomhuis
financieel niet haalbaar. Daarom zeg ik altijd:
als je wél de kans hebt om je eigen huis te
bouwen, maak het dan persoonlijk!”
Er waren perioden in Suriname dat er
woningen gebouwd werden met een duidelijk
gedefinieerde architectuurstijl die nog steeds
herkenbaar is. De houten woningen in de
binnenstad bijvoorbeeld, of de welbekende
Bruynzeelwoningen. Volgens Tjon Atsoi
kunnen we van een typische bouwstijl
op dit moment niet echt spreken. Er zijn
tegenwoordig wel verschillende bedrijven
die standaardmodellen ontwerpen. Dat zijn
kant-en-klare woningen die vaak worden
gekenmerkt als ‘betaalbaar’, omdat ze zijn
ontworpen op basis van de laagste kostprijs.
Misschien een oplossing voor mensen met
een kleine portemonnee, maar persoonlijk zijn
deze woningen niet. En een huis bouwen is
volgens Tjon Atsoi een enorme investering die
je meestal maar één keer in je leven doet. Een
pasklare woning lijkt in eerste instantie een
goedkope oplossing, maar de architect vraagt
zich af of mensen daar op langere termijn
gelukkig van worden.

Leefpatroon

“Alle mensen gebruiken hun woning anders”,
vertelt Tjon Atsoi. “Wanneer ik mijn eerste
gesprekken voer met klanten, zijn deze vrij
persoonlijk. We bespreken hoe ze leven; op
welke tijden ze opstaan en naar bed gaan. Of
ze graag met de zon wakker worden, of juist
slapen aan de kant waar de zon onder gaat.
Ik vraag in welke ruimtes van het huis ze het
meest vertoeven. Of ze liever binnen zitten
of buiten leven. Dit alles heeft te maken met
het dagelijkse leefpatroon van iemand en is
bepalend voor hoe het ontwerp van het huis
eruit zal zien.”
Factoren als klimaat, locatie en sociaal-

copyright 2014 Gracia Tjon Atsoi, ARCHITECT / DESIGNER N.V.

maatschappelijke aspecten spelen volgens
de architect ook een rol bij het bouwen van
een woning. Waar komt de wind vandaan
en waar gaat de zon op en onder? Liggen
de kavels dicht op elkaar of is er juist veel
ruimte? Heeft de locatie veel overlast van
water in de regentijd, en ligt het huis in het
kustgebied of in het binnenland? Met sociaalmaatschappelijk aspecten doelt Tjon Atsoi op
de leefomgeving rondom het huis. Voor een
huis in de binnenstad kijkt ze bijvoorbeeld ook
naar de situatie bij de buren. Geven de ramen
geen inkijk, is er respect voor elkaars privacy?
Bij standaardmodelwoningen wordt doorgaans
geen rekening gehouden met deze factoren.
Daar is bijvoorbeeld de plaats van de ramen
al standaard vastgelegd. Wanneer men dit

wil wijzigen, komen er vaak extra kosten bij.
Tal van deze aanpassingen kunnen volgens
copyright 2015 Gracia Tjon Atsoi, ARCHITECT / DESIGNER N.V
de architect uiteindelijk voor een veel hoger
prijskaartje zorgen. Het is volgens haar de
taak van de architect om mensen zo goed
mogelijk voor te lichten over deze factoren,
en samen naar een optimale indeling voor het
huis te zoeken.

Duurzame toekomst

Rome is niet binnen één dag gebouwd,
hetzelfde geldt voor een droomhuis.
De architect vertelt dat ze mensen ook
ondersteunt in het bouwen in fasen.
“Samen kijken we naar het beschikbare
budget en beginnen we met prioriteiten
stellen. Als een uitbouw met twee extra

Surgoed House, Home & Lifestyle 29

DE VOORDELEN VAN EEN PROFESSIONAL

www.surgoed.com

copyright 2015 Gracia Tjon Atsoi, ARCHITECT / DESIGNER N.V.

copyright 2015 Gracia Tjon Atsoi, ARCHITECT / DESIGNER N.V.

copyright 2015 Gracia Tjon Atsoi, ARCHITECT / DESIGNER N.V.

slaapkamers niet strikt noodzakelijk is maar op
termijn wel de wens, kunnen we dit meenemen
en een ontwerp ontwikkelen waarin rekening is
gehouden met toekomstige uitbreidingen. Op deze
manier kunnen ook mensen met een minder grote
portemonnee toch na verloop van tijd hun droomhuis
verwezenlijken en investeren in kwalitatief en
duurzaam materiaal.”
Wereldwijd is de trend voor duurzaam bouwen
steeds meer aan het doordringen. Ook voor
Suriname is deze ontwikkeling volgens de architect
interessant, zeker nu de vaste lasten voor de
nutsvoorzieningen hoger uitvallen. Duurzaam
bouwen betekent onder andere het gebruik van
lokale materialen en gerecycled materiaal. Dat
is minder schadelijk voor het milieu, omdat het
transport ervan korter is. Duurzaam bouwen
betekent ook: gebruik maken van natuurlijke
energiebronnen, bijvoorbeeld door het plaatsen
van zonnepanelen en het bouwen op de wind voor
natuurlijk ventilatie. Een investering in natuurlijke
energie bespaart kosten op de lange termijn. Ook
het kiezen van duurzame materialen zorgt voor
minder onderhoud en vervanging aan het huis
op langere termijn. Standaard modelwoningen
houden niet altijd rekening met de duurzaamheid
van de woning. “Het is maar net waarvoor mensen
willen kiezen. Ik adviseer altijd niet te besparen op
constructie, installaties en deskundigheid. Goedkoop
is uiteindelijk duurkoop. Een huis is iets waar men
nog tientallen jaren gelukkig in wil leven. Het is de
investering waard.”
beeldmateriaal: copyright 2014-2016 Gracia Tjon Atsoi, ARCHITECT / DESIGNER N.V.
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Kasabaholo J6 (P0330B3 – Genrobinweg)

Wanica (P0246B3–Chinese Kousebandstraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

440m²
Eigendom
Bouwrijp
Klei
Omrasterd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

Gunstig gelegen, in een zijstraat van de Wanicaweg te
Kasabaholo, hebben wij nu deze kavel te koop. 50%
van de straat is reeds bebouwd. Alle nuts voorzieningen zijn aanwezig.De kavel heeft een oppervlakte van
540m² (23m bij 24m), is geheel omheind en goed
onderhouden.
Neem gerust contact met ons op als u eventueel
vragen heeft of een afspraak wilt maken voor een
bezichtiging.

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

€ 35.000,Para (P0329B6 – Para, Colakreek)

€ 16.500,Leiding H8 (P0328B6 - Soekaredjoweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

874m²
Grondhuur
Bouwrijp/opgehoogd/alle
nutsvoorzieningen aanwezig
Zand

Bijzonderheden Perceel ligt in een gated
community
Contact info
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

40.077m²
Grondhuur
Bos
Zand

Bijzonderheden Aan de Coropinakreek
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Bent u op zoek naar een kavel in een gesloten project;
een gated community waar u in alle rust en veiligheid
kan wonen? Vlakbij Leiding, langs de Soekaredjoweg,
ligt dit miniproject dat compleet omheind is en waarbij
de schutting rondom uw kavel al gemaakt is. U betreedt het project via de ingang met een automatische
rolpoort, waarvan alleen de eigenaren een remote
control hebben. Alle nutsvoorzieningen zijn reeds aanwezig. De weg is betegeld, elke kavel is opgehoogd en
heeft een gesloten riolering.

€ 160.000,-

€ 52.500,-

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

Wanica M14 (P0296B6 – Lake Land 18)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

887m²
Eigendom
Opgehoogd en ontbost
Zand

Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
langs het water
Contact info
Perceel opp.
Titel grond

100ha
Grondhuur en erfpacht
beschikking tot 2032
Status
Compleet schoon zandterrein
omrasterd incl. opstallen
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Dit veeteelt areaal bestaat uit
4 verschillende gedeelten,
compleet in cultuur
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/550466

P.N.O.T.K.

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Lake Land is een pracht project met diverse eigendomskavels 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.

€ 57.650,-
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Op bezoek bij
taartenmaker
Ike Bohe
"Ik had een cadeau
voor iemand nodig,
maar had niet genoeg
op zak om een cadeau
aan te schaffen. Wat ik
wel in huis had, waren
grondstoffen om een
cake te bakken."
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EETBARE KUNST
De 22-jarige Ike Bohe maakt elke week
vier tot vijf taarten op bestelling. Dat
doet hij vanuit zijn ouderlijk huis in
een zijstraat van de Kwattaweg. Via de
mofo koranti en sociale media weten
geïnteresseerden hem te vinden. De
lifestyle-kant van Surgoed House &
Home bezocht deze jonge, creatieve
ondernemer en verdiepte zich daarmee
in de hype van het moment: de wereld
van cupcakes en taartdecoraties.

www.surgoed.com

is eetbare kunst. Niet alleen je tong geniet
ervan, maar ook je oog."
Die drive is misschien ook wel zo sterk
omdat zijn broer Reggae elf jaar geleden
op zestienjarige leeftijd plots overleed door
een verkeersongeval. Ike beseft als geen
ander dat het leven zó afgelopen kan zijn,
en stilzitten doet hij daarom niet. Zijn sterke
moeder, die zich door dit verdriet heeft

die opnieuw een mooie taart opleverde. Zijn
moeder bracht cupcakes mee naar het werk
om ze daar voor haar zoon te verkopen, en
zo begon het taart- en cupcake-avontuur te
rollen.

Cakeboss

Ike opent de witte keukenkast die hij voor een
groot deel in beslag heeft genomen. Er staan
potjes met glitters, flesjes eetbare kleurstoffen
en decoratiepuntjes. Op een tafel ernaast
prijken twee apparaten die op kleine motoren
lijken. "Dat zijn mijn airbrushers", zegt de
twintiger met een twinkeling in zijn ogen.
Bovenop het keukeneiland van zo'n twee
meter breed staat verder een kleine draaitafel
voor zijn taarten.
Deze keukeninvasie is langzaam gegroeid.
Eigenlijk is hij vier jaar geleden zelfs per
toeval met het bakken en decoreren van
taarten begonnen. "Ik had een cadeau voor
iemand nodig, maar had niet genoeg op zak
om een cadeau aan te schaffen. Wat ik wel
in huis had, waren grondstoffen om een cake
te bakken." De op dat moment achttienjarige
keek naar de rechthoekige cake en twijfelde
of hij het zo cadeau kon doen. Al snel kwam
het idee om de cake in de vorm van een hart
te snijden. "Maar ja, je kunt ook niet
gewoon een uitgesneden
cake aan iemand geven. Ik
ben op het net gaan zoeken
hoe je frosting maakt, en dat
heb ik op de cake gesmeerd."
Het experiment pakte goed
uit, en de ontvanger van de
cake was erg blij. En eenmaal
online, vonden mensen de
foto van de cake ook erg leuk.
Daarna volgde al snel zijn zoals hij het zelf noemt - ‘eerste
amateuristische bestelling’,

Wat volgde voor Ike was alle afleveringen van
de Amerikaanse serie 'Cakeboss' bekijken en
nachtenlang online surfen en YouTube-video's
bestuderen. Hij was daarin niet alleen, en
binnen no time waaide door deze series dan
ook de bak-hype over naar Suriname. Volgens
Ike is er in Suriname een heuse community
ontstaan. Taartenbakkers, zowel professioneel
als hobbymatig, reageren op elkaars taarten
en geven elkaar feedback. Ook Ike helpt
anderen of schakelt bij speciale verzoekjes
de hulp in van kennissen. "Het is gezonde
concurrentie. Ik geef mijn complimenten
graag aan andere cake decorators; goed werk
moet gestimuleerd worden."
Ike oefent zelf in zijn hoofd alle lessen die
hij via zijn televisie en laptop leert, om de
opgedane kennis bij elke bestelling in de
praktijk te brengen. Zijn leukste opdracht
had Ike in december 2015: toen moest hij op
één dag twee bruidstaarten aanleveren die
beide uit vijf delen bestonden. Geïnspireerd
door Amerikaanse televisieprogramma's
waarbij mensen binnen strakke deadlines iets
moeten klaarmaken, besloot hij uiteindelijk
beide opdrachten aan te nemen. De twintiger
sliep vierentwintig uren niet, om zodoende
de tien taarten op dezelfde dag te kunnen
aanleveren. Bruiloftsgasten op het ene feest
smulden van zijn vanille- en chocotaart, de
gasten op het andere huwelijk van red velvet.
Lachend: "Het was heel veel werk en het
kostte heel veel tijd, maar ik houd van een
uitdaging."

heengeslagen, is zijn grote voorbeeld. ‘Ik
vermag alle dingen in Hem die mij kracht
geven’ is zijn levensmotto, en mensen blij
maken en inspireren zijn doel. "Je weet niet
wanneer je laatste adem is, dus leef alsof
er geen morgen is en laat je creativiteit
losgaan." Dat hij anderen ook echt blij maakt
en inspireert, is duidelijk te merken aan de
reacties die Ike krijgt via zijn Facebookpagina
Ikey's Cake Decoration, met meer dan 2.700
volgers.
In een kleine aircoruimte die aan het huis is
gebouwd, neemt Ike de tijd zijn taarten te
decoreren. Daarvoor is het in de keuken te
warm. Ook de prachtige Surgoed-taart versiert
hij hier. Na een paar foto's zet hij de taart
tevreden in een doos. De groen-witte creatie
mag met ons mee, de kiekjes ervan zullen op
facebook worden gepost. Na het zien van de
taart en het proeven ervan, gaat ook bij ons
in elk geval de duim omhoog!

De drive van Ike

"Het leukste van taarten maken, is mensen
blij maken. Mission accomplished, denk ik
dan." Naast het plezier dat hij ervaart om
klanten tevreden te stellen, vindt hij het
geweldig om ‘van niets iets te maken’. "Het
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Wanica I8 (P0344B6 - Soesilawatieweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

2942m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bijzonder ruim kavel
dichtbij het Saramaccakanaal

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol 7163400

In een veel gevraagde omgeving te Leiding, hebben
wij nu deze ruime bouwkavel van 2942m² te koop. U
kunt deze kavel het beste bereiken via de Commissaris
Weytinghweg te rijden en bij de Metropoolweg links
af te slaan. Vervolgens neemt u de eerst zijstraat naar
rechts en rijdt u door tot aan het Saramacakanaal. Aan
het einde slaat u rechtsaf en aan uw rechterhand ligt
de kavel. Het ligt in een privé verkavelingsproject met
slechts 5 kavels en is omringd door veel natuur en een
prachtig huis.

Wanica E10 (P0311B3-Santopolderweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

2851.38m²
Erfpacht
Opgehoogd
Klei

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Jonh Noble - 7106677

€ 171.000,-

€ 25.000,-

Commewijne W1 (P0235B3 – Plantage Merveille)

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

Perceel opp.
12.22ha
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Prachtig gelegen langs
de Suriname rivier
met een steiger
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

Op de verlaten plantage Merveille staat dit klein buitenverblijf pal langs de Suriname rivier. Het betreft een
houten optrekje voor een liefhebber van rust, ideaal
voor mensen die van de jacht en vissport houden of
gewoon een leuk rustig plekje langs de Suriname rivier
willen hebben. U kunt dit bereiken via de boot vanuit
domburg doorvaren naar plantage laarwijk, verscholen
tussen het groen ligt er een aanmeersteiger die toegang geeft tot een gedeelte van de plantage en
het buitenverblijf.

€ 69.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

661 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Gesloten riolering,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 23.000,-
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Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Wanica (P0247B3–Chinese Kousebandstraat)

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Leuk eigendomskavel
met een frontbreedte
van 30.5m en diepte van 40m
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Te Paramaribo Noord, omgeving Clevia, ligt deze
eigendomskavel van 1200m² uitmakende van Gunny's
Villa Park, ook wel het Kirpalani project genoemd. Momenteel staat deze straat bekend als de Condorstraat
en ligt bijna in het verlengde van de Anton dragtenweg. U vindt de kavel door de straat bijna uit te rijden,
en dan aan uw rechterhand opgesloten tussen twee
bebouwde percelen ligt deze kavel. Deze kavel heeft
een frontbreedte van 30,5m en een diepte van 40m.
Beide buren hebben al een schutting.

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

€ 38.500-

€ 16.500,-

Charlesburg (P0338B3 – Chiragali project)

Comm. X7 (P0217B6 – Palmvillage 272)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

400.07m²
Eigendom
Bouwrijp
Schelp
Gated community

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble
7106677

In het Chiragali project aan de Ringweg-noord hebben
wij twee percelen die naast elkaar liggen. Beide kavels
zijn 17 meter breed en 23 meter diep. De percelen zijn
bouwrijp en worden op dit moment regelmatig onderhouden door de eigenaar. De kavels staan ongeveer
1.5 km binnen het project. U zal genieten van alle rust
en veiligheid in deze gated community. Het is 10 minuten rijden naar het centrum Paramaribo en de weg is
betegeld, de riolering is gesloten en de stroomtoevoer
loopt via ondergrondse kabels.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1226 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bouwrijp,
aan het water
Surgoed Makelaardij N.V
Tel.: 493497
Joel Terzol
7163400

€ 24.500-

€ 72.500,-

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

Noord V1 (P0325B6 – Ajoekoemierstraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

585m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Bijzonderheden Hoekperceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Op zo een 5 minuten afstand van de Highway en
Latour vindt u langs de Sir Winston Churchilweg een
verkavelingsproject. Deze kunt u ook bereiken via de
Putcherweg. Deze hoekkavel heeft een oppervlakte
van 585m² met een frontbreedte van 20M en een
diepte van 25M. Vanuit de kavel is er een prachtig
uitzicht op de Surinamerivier. Alle wegen zijn betegeld,
straatverlichting is aanwezig en alle nutsvoorzieningen
zijn gerealiseerd. De kavel is bestemd voor bebouwing
en bewoning en heeft als titel eigendom.

€ 28.500,-

Perceel opp.
Titel grond
Status

3903m²
Grondhuur
Opgehoogd terrein met
schutting
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden Prachtig opgehoogd terrein
met schutting en beheerders
woning
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/550466

€ 217.000,-
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Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan)

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76)

Adres
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

374,66m²
Eigendom
Tot 50cm onder straatniveau
Zand/klei

Awaralaan
1359m²
Eigendom
Opgehoogd terrein met kokers aan de
voorzijde en linker- en achter schutting
Zand
Perceel ligt in een semi gesloten 		
project
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/550466

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze kavel te koop. Peace valley is een semi gesloten project
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saamhorigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om uw
droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. Deze
kavel heeft een oppervlakte van 1359m², is reeds opgehoogd en heeft een aangelegde inrit. Zowel aan de
linker- als achterzijde is er reeds een stenen schutting.

Bijzonderheden Goed lopende verkaveling
met alle nutsvoorzieningen,
buren hebben schutting
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 11.850,-

€ 225.000,-

Wanica B12 (P0304B6–Wayamoewegperc 50)

Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

Perceel opp.
Titel grond

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

€ 66.500,Wanica B12 (P0302B3-Bomapolder perc 81)

Perceel opp.
Titel grond
Status

Perceel opp.
Titel grond

775m²
Grondhuur voor
bebouwing uitgegeven
Status
Bouwrijp
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,
scholen en poli
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar

Grondsoort
Bijzonderheden

2157m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Zand
Drukke weg

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol
7163400

Ondernemers opgelet! In het zeer dynamische gedeelte van
de Magentakanaalweg tussen de rotonde en de brug hebben
wij deze geweldige kavel te koop. Met een frontbreedte van
27.7 meters en een diepte van gemiddeld 77 meters (totaal
2157m²) is het uitstekend voor het opzetten van uw bedrijf.
De grondtitel is eigendom. Aan de overkant van het perceel
staat er een benzinepompstation. Verder in de straat staan
er meer commerciële panden. Het is een A1 locatie. Voor een
prijs van EUR 105 per meter is dit commercieel perceel erg
interessant.
Wees er snel bij.

Joel Terzol - 7163400

€ 16.750,-

€ 225.000,-
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DE BRANDVERZEKERING
Deze keer behandelt de lifestylekrant van Surgoed House & Home
in de Productvergelijking: de
brandverzekering. De informatie kan
u helpen om vast te stellen hoe de
verzekering van uw huis het best
geregeld kan worden.
Een verzekering is een overeenkomst tussen
u en een verzekeraar, met als gevolg dat
een uitkering verstrekt kan worden wanneer
er iets misgaat. “Verzekeringen bieden een
bepaalde zekerheid en daarbij zijn er drie
erg belangrijk”, zegt verzekeringsadviseur
Clyde van de L’Isle. “Een levensverzekering,
een ziektekostenverzekering en een
brandverzekering.” Die laatste wordt ook wel
woonverzekering genoemd, omdat het gaat
om de verzekering van een pand. Dat kan een
woonhuis zijn of een bedrijfspand. We richten
ons voor dit artikel op het woonhuis.
Om een brandverzekering af te sluiten, kunt
u de verzekeraar rechtstreeks benaderen of
contact opnemen met een tussenpersoon.
“Er zijn natuurlijk bepaalde voorwaarden
verbonden aan het afsluiten van een
verzekering”, geeft de verzekeringsadviseur
aan. Enkele van die voorwaarden zijn: de
gascilinder mag niet in het pand staan, en ook
niet in dezelfde ruimte als de hydrofoor. “En
bouwvallige panden moeten eerst opgeknapt
worden vanwege brandgevaar. Er mogen
geen loshangende elektrische kabels zijn
of open stopcontacten en de zekeringskast
moet een deksel hebben. Verder wordt gelet
op bijvoorbeeld het aantal apparaten op
een verlengsnoer.” Daarom worden er voor
het afsluiten van een verzekering heel veel
vragen gesteld. Over onder andere hoe lang
geleden het pand gebouwd is, wat de staat

Type verzekering
Basisverzekering
Uitgebreidere dekking

Inboedelverzekering
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van het gebouw is, wanneer er voor het laatst
een renovatie heeft plaatsgevonden en of de
constructie in steen of hout is.

Basisdekking of uitgebreidere
dekking?

Bij de basisdekking is de woning tegen brand
verzekerd, maar geen andere spullen die
schade zouden kunnen oplopen. De inboedel
valt dus niet als vanzelfsprekend onder de
verzekering. De dekking geldt meestal bij
schade door brand, explosie, bluswaterschade
of blikseminslag. Maar het is ook mogelijk
het huis te verzekeren tegen zaken als storm
en rukwinden, bij inbraak en vandalisme,
een aanrijding, plunderingen bij rellen of
glasschade.

Polisvoorwaarden

Indien een verzekering wordt afgesloten, zijn
er dus geldende basisvoorwaarden. Daarnaast
zijn er voorwaarden per specifiek geval. Ook
wordt in de polisvoorwaarden aangegeven
wanneer u onder andere geen rechten meer
aan de verzekering kunt ontlenen, wat niet
onder de dekking van de verzekering valt
en de duur van de verzekering. Wanneer
u als verzekerde een verplichting naar de
verzekeraar niet nakomt, komt u niet in
aanmerking voor de uitbetaling.
In de polisvoorwaarden staat dus precies
waar u aan toe bent. “Die polisvoorwaarden
moet u altijd goed lezen”, zegt Van de L’Isle.
“Al is het achteraf. Als u iets niet begrijpt, stel
vragen zodat u exact weet wat wel of niet
mag, wat wel of niet gedekt is en wat wel
of niet uitgesloten is. En elke maatschappij
biedt bepaalde extra voordelen in de vorm
van kortingen, gratis dekkingen en ook
huurdersbelang.”

Het is dus heel veel inlezen in de materie om
een goede keus te kunnen maken. Via de
websites van de verzekeraars Assuria, FATUM
en Self Reliance kwamen we het volgende te
weten:

Premie

De hoogte van de premie wordt bij alle
drie verkeringsmaatschappijen vastgesteld
door een aantal zaken onder de loep te
nemen, zoals de waarde van het huis,
de onderhoudstoestand van het huis,
het constructiemateriaal (steen, hout of
kunststofplaten) en de ‘belendingen’: naburige
gebouwen, objecten of activiteiten die het
risico op schade van het te verzekeren pand
beïnvloeden. Wanneer naast het woonhuis
brandgevaarlijke objecten staan, zoals een
timmerwerkplaats, kan dat leiden tot een
hogere premie voor de verzekering.
De premie is opgebouwd uit een aantal
rubrieken. U bent dus in zekere mate in
staat zelf de hoogte van de premie vast te
stellen. “Als wij ervan uitgaan dat een huis
een waarde heeft van SRD 100.000,- dan
kunt u op een minimale premie rekenen van
SRD 400,- per jaar voor de basisdekking. Men
zegt ‘minimaal’, omdat er voor een stenen
huis met die waarde minder premie wordt
betaald dan voor een houten huis”, geeft de
verzekeringsadviseur aan. “Wanneer u meer
dekkingen neemt, stijgt de premie en komen
er eventuele eigen risico’s bij kijken, maar u
betaalt om gedekt te zijn.”
Bij meerjarige polissen kan de klant in
aanmerking komen voor een korting bij de
verzekeraar. Bij drie jaar kunt u een half jaar
korting aan premie ontvangen. Bij vijf jaar kan
dat een korting van één jaar zijn.

Wat is verzekerd?
Schade door brand, ontploffing en
elektriciteit.
Schade door inbraak, diefstal,
vandalisme en rellen.

Wat is niet verzekerd?
Schade door slecht onderhoud van
de woning.
Schade door grondwater, een
overstroming of aardbevingen.

Storm- en rukwindschade

Opzettelijk veroorzaakte schade
door uzelf of derden.

Dekking van alle roerende goederen in
de woning
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Bij een vergelijking van onderstaande verzekeraars blijkt dat er geen grote verschillen zijn. Een verschil in premie kan wel
veroorzaakt worden door de specifieke omstandigheden van het pand.
Term

Mogelijkheden

Premie

Woonverzekering

●
●

Afhankelijk van de waarde,
onderhoudstoestand,
constructiemateriaal en
belendingen van het huis.

●
●
●
●

De eerste stap voor het afsluiten van een
brandverzekering, wordt het invullen van
het aanvraagformulier. Dit formulier vindt u
behalve bij de verzekeraar ook via de website
van de verzekeringsmaatschappij naar keus.
Daarin geeft u aan welke dekkingen u bij
uw verzekering wenst. Er wordt informatie
ingewonnen in het aanvraagformulier om
de hoogte van de verzekering en de premie
vast te stellen. Dat is het bedrag dat u
betaalt aan de verzekeringsmaatschappij
als tegenprestatie voor het aanhouden van
de verzekering. De brandverzekering is
opgebouwd uit verschillende rubrieken. De

rubrieken geven aan wat onder de dekking
valt. Naast de basisdekking waaronder zaken
vallen als brand of blikseminslag, geven de
aanvullende rubrieken de mogelijkheid voor
extra dekkingen zoals storm en rukwinden
of schade ten gevolge van een aanrijding
of glasschade. En zoals eerder aangegeven
bestaat de mogelijkheid om ook uw inboedel
te verzekeren. “Meestal vergeten mensen
die met hun eigen inboedel in een huurpand
zitten om die te verzekeren, omdat ze ervan
uitgaan dat het meeverzekerd is met het
huurhuis. Maar dit is niet het geval en zeker
een aandachtspunt.” De inboedelverzekering

betekent dat ook schade aan uw
eigendommen die in het huis zijn, gedekt is.
Hiervoor wordt een lijst opgemaakt met de
waarde van de eigendommen.
Uw inboedel is het zeker waard om
meeverzekerd te worden. Standaard inboedel
komt meestal al op een bedrag van SRD
30.000,-. Let erop dat u spullen als kleding,
gordijnen en schoeisel niet vergeet”, haalt Van
de L’Isle aan. Verder merkt hij het volgende
op: “Het is aan te raden deze lijst om de
drie tot vier jaar te evalueren, omdat spullen
vernieuwd of juist weggedaan zijn.”

Term

Mogelijkheden

Premie

Brandverzekering

●
●

Afhankelijk van de waarde,
onderhoudstoestand,
constructiemateriaal en
belendingen van het huis.

●
●

Formulier te downloaden
Mogelijkheden om extra dekkingen bij
te verzekeren
Extra diensten zoals de schadebrigade
Bij schade aan uw woning kan u in
aanmerking komen voor 6 maanden
huur voor een tijdelijke woning.

Term

Mogelijkheden

Premie

Woonverzekering

●
●

Afhankelijk van de waarde,
onderhoudstoestand,
constructiemateriaal en
belendingen van het huis.

●
●
●

Wanneer uw huis schade mocht oplopen,
is het belangrijk om eerst contact
op te nemen met de politie en de
verzekeringsmaatschappij. U dient als
klant een claim in. Het is aan te raden ook
zelf foto’s te maken, zodat u weet wat de
situatie was na bijvoorbeeld een brand. De
verzekeraar bepaalt, na het onderzoek, de
hoogte van het schadebedrag op basis van de
herbouwwaarde. Dit zijn kosten die nodig zijn
om uw woning op die manier te herstellen of
te herbouwen zoals deze was direct voor de
schade. Meestal wordt de schade door een
expert beoordeeld.

Formulier te downloaden
Bij bepaalde bedrijven krijgt u met uw
Assuria-polis een korting bij aankopen
Mogelijkheden om extra dekkingen bij
te verzekeren
Extra diensten zoals de schadebrigade
Bij schade aan uw woning kan u in
aanmerking komen voor 6 maanden
huur voor een tijdelijke woning.
Mogelijkheid tot deelname aan het
Assuria voordeelplan: een extra korting
bij het afsluiten van verschillende
categorieën verzekeringen.

Formulier te downloaden
Bij woonhuizen krijgt u de
glasschadedekking er gratis bij (onder
de voorwaarden van het bedrijf)
Mogelijkheden om extra dekkingen bij
te verzekeren
Extra dienst zoals de schadebrigade
Bij schade aan uw woning kunt u in
aanmerking komen voor 6 maanden
huur voor een tijdelijke woning

De schade-experts komen dat controleren en
aan de hand van de taxatie volgt de uitkering.
Iedere maatschappij heeft zijn schadeafdeling
en ieder werkt op zijn eigen manier.
Er zijn klanten geweest die aangaven te
weinig ontvangen te hebben voor hun geleden
schade of vonden dat ze niet meer konden
bouwen wat ze hebben verloren. Volgens de
verzekeringsadviseur kan dit tot op zekere
hoogte voorkomen worden. “Het is goed om
van tijd tot tijd een verzekeringshertaxatie
te laten plegen. Het liefst maximaal elke
drie jaar”, luidt het advies van Van der L’Isle.

“Vooral als er iets is bijgebouwd of de status
van het pand is veranderd omdat het in
waarde is gestegen.” Maar belangrijk is het
om vast te stellen dat er wordt uitgekeerd wat
de werkelijk geleden schade is.
Bijvoorbeeld: als er nog muren rechtop staan,
worden die muren niet meegerekend in de
uitkering.
De verzekeraar merkt op dat het vaak
voorkomt dat mensen niet veel willen betalen
aan verzekeringspremie. Maar, zegt hij: “Een
ongeluk schuilt in een klein hoekje. Als u uw
bezittingen waardeert, betaalt u het liever wel,
al is het via een betalingsregeling.”
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Sar'ca A12 (P0300B6 - Medanweg)

Boxel (P0305B3 - zijstraat Highway)

Perceel opp.
Titel grond

10,15ha
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
Tel.: 493497

Comm. T8 (P0293B3–Pandit Tilakdharieweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

30592m²
Eigendom
Bos
Klei, zand
Bloot perceel

Perceel opp.
5273m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

€ 92.000,-

€ 120.000,-

Nickerie (P0141B3–Corantijn Project)

€ 45.000,-

Commewijne (P0321B3 – Voorland, Meerzorg serie D 87)
Perceel opp.
2191.25m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Klei
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
3120000 m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort		

Uw droomwoning bouwen langs het water op
steenworp afstand van de stad, maar toch even het
districtsgevoel? Dit is mogelijk op deze kavels in het
semi-gesloten project te Meerzorg Commewijne, net 2
kilometer verwijderd van de Wijdenbosch brug. Deze
kavels hebben een frontbreedte langs het water van
25m en een diepte van 80m. De kavels grenzen pal
langs de Surinamerivier. De aanwezige beschoeiing
bestaat uit een opgeworpen dijk van klei die verstevigd is met puin.

Bijzonderheden Geschikt voor veeteelt
of andere landbouw
doeleinden
Contact info

Surgoed Makelaardij			
Tel.: 493497

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 140.000,-

€ 78.000,-

Wanica K15 (P0241B9 – Lake Land/Verl. Tout Lui Fautweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Wanica P15 (P0315B3 - Vredenburg serie A)

810-1500m²
Eigendom
Bouwrijp en opgehoogd
Zand

Bijzonderheden Prachtige verkaveling
langs het water
Contact info

Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497

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.

€ 36.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

720m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand

Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 26.000,-
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Commewijne U7 ( P0323B6 - Zaagmolenweg )
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Comm. (P0319B3 – Parbatie Bhoendieweg)

4585m²
Erfpacht beschikking tot 2049
Opgehoogd terrein met schutting
Zand/schelp
Ligt langs de rivier en ideaal te 		
gebruiken voor zakelijke
activiteiten
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/550466

Te Meerzorg, op steenworp afstand van de Wijdenbosch brug, vindt u dit terrein gelegen langs de
Zaagmolenweg. De Zaagmolenweg is een zijstraat aan
de linkerkant van de hoofdweg. Langs deze weg liggen
diverse terreinen van identieke afmetingen die grenzen
aan de Surinamerivier. Dit gedeelte van de rivier en de
terreinen lenen zich ideaal voor zakelijke doeleinden
waarbij waterwegen gebruikt dienen te worden. Ook
voor privé bewoning is dit terrein zeer geschikt met
name doordat het perceel met de kop richting het
noorden ligt.

Perceel opp.
Titel grond
Status

Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble - 7106677

€ 300.000,Wanica B12 (P0303B3-Bomapolder perc 80)

Perceel opp.
Titel grond

775m²
Grondhuur voor bebouwing
uitgegeven
Status
Bouwrijp
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,
scholen en poli
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Joel Terzol
7163400

€ 18.500,-

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

€ 16.750,-

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Commewijne (P0318B3 – Palm Village 314)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1021m²
Eigendom
Opgehoogd
Schelp/zand

Contact info

Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497
John Noble
7106677

In de woonwijk Palmvillage te Commewijne staat dit
perceel te koop met een oppervlakte van 1021m². Het
perceel ligt aan de hoofdweg van de verkaveling "Palm
island" aan de Arengepalmlaan. Tegenover dit leeg
perceel staat een bruin/creme geschilderde hoogbouwwoning. Palmvillage staat bekend als een eigentijds verkavelingsproject, voorzien van alle gemakken.
Een project waar op regelmatige basis collectief alle
kavels gemaaid worden en waar pertinente bewaking
aanwezig is.

€ 39.500,-

304m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Zand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 14.000,-

€ 99.000,-

Makelaar

525m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

500m²
Grondhuur
Hoog wied
Klei

Bijzonderheden Stroom aanwezig
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 7.900,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 41

PERCELEN

www.surgoed.com
Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8356m²
Grondhuur
Wied/bos
Zand/schelp

Bijzonderheden

Perceel ligt rustig
gelegen te Groningen
nabij alle voorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1681.65m²
Grondhuur
Ontbost en schoon
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Pisters
7164040

€ 35.000,-

Wanica W15 (P0259B6–Putcherwegkavel 73)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

750m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden

De wijk is op dit moment in
ontwikkeling en wordt be
bouwd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 25.000,-

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

€ 23.000,Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

1668m²
Eigendom
Volledig opgehoogd en gemaaid,
bouwrijp
Zand
Pracht perceel langs 			
de Surinamerivier met beschoeiing
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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 terreinen compleet
bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden
en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds gemaakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoeiing. de terreinen liggen rond de 70m.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

690,42m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 245.000,Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

424.19m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Elekrticiteit en water
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
B. Chin - 7163700

€ 19.500,-

42 Surgoed House, Home & Lifestyle

€ 25.000,-

Comm. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

12000m²
Grondhuur
Opgehoogd/Bouwrijp
Zand
Elekrticiteit en
water aanwezig
Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 240.000,-

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

9150m²
Eigendom
Hooggelegen zand grond
Zand
Prachtig perceel met
loofbomen langs de
Saramaccarivier

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 120.000,-

Ringweg (noord) 214 | Paramaribo - Suriname | +597 546778 | showroom@interdeco.org

Advertenties

44 Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.com

PERCELEN

www.surgoed.com

Noord U1 (P0215B3 – Kingstraat)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Leiding G10(P0308B3–NwWeergevondenweg)

14862 m2
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Bloot perceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

Maar liefst 14862 vierkante meter is er nu beschikbaar
te Morgenstond. Dit perceel kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Het is uitstekend bereikbaar
via de Grapefruitstraat. Stroom en water is aanwezig.
Het perceel staat op naam van een stichting. Dat
betekend dat u bij koop van dit perceel gelijk eigenaar
wordt en dat u geen notaris kosten hoeft te betalen.
Er kan eventueel ook verkaveld worden.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble - 7106677

€ 450.000,Comm. X7 (P0313B6 – Palm Grove 111)

€ 75.000,Wanica M14 (P0297B6 – Lake Land 46)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

497.50m²
Eigendom
Bouwrijp/opgehoogd
Zand/klei

Bijzonderheden

Beveiligd project met
betegelde wegen en
nutsvoorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

1.128ha
Grondhuur
Tot 50cm onder straatniveau
Klei

833m²
Eigendom
Opgehoogd en ontbost
Zand

Bijzonderheden Prachtig
eigendomskavel 			
langs het water
Contact info
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497
Lake Land is een pracht project met diverse eigendomskavels langs twee meren en een stukje weiland.
U kunt hier in alle rust uw droomhuis bouwen met
een geweldig rustiek uitzicht. Dit project is bijna
uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar
tegen vaste prijzen. Deze kavel met een oppervlakte
van 833m² heeft een volledige frontbreedte langs
het weiland van 26m. De kavel is geheel gemaaid
en opgehoogd en aan de betegelde weg vindt u een
gesloten riolering.

€ 19.800,-

€ 37.500,--

Wanica (P0332B3 – Highway km 27.5)

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat perc 43)
Perceel opp.
533.26 m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Elekrticiteit en
water aanwezig

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

2.1ha
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/550466

€ 159.000,-

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

B. Chin - 7163700

Te koop perceel groot 533.26m2 gelegen in het intervastproject aan de Amirengstraat perc 43.
Het perceel is 19.96m (breed)x27.25m (diep). Nutsvoorzieningen zijn aanwezig.

€ 19.000,-
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Persoonlijke hygiëne staat bij ieder
mens hoog in het vaandel. We baden
vaak meerdere keren per dag, wassen
onze kleding regelmatig en onderwerpen
ook het huis geregeld aan een grondige
schoonmaakbeurt. Maar wat doen
we eigenlijk ter bestrijding van de
huisstofmijt? Dit beestje is gek op
onze huidschilfers, en is dus overal
aanwezig in de stoffen voorwerpen
die wij gebruiken. Matrassen, kussens,
gordijnen, vloerkleden, zitmeubels en
de knuffels van onze kinderen. Ook het
auto-interieur is een geliefde woonplek
van de beestjes. Over het algemeen is
met een goede stofzuiger het oppervlak
aardig onder handen te nemen, maar
een écht grondige reiniging is vooral
voor de grotere objecten een lastige
klus.
Robert Geer is directeur van Matraxx
Suriname, gespecialiseerd in het reinigen
van alles waarin de huisstofmijt zich graag
nestelt. Hij is sinds 2014 op de Surinaamse
markt bezig om de burger bewust te maken
van de gezondheidsrisico’s die optreden bij het
niet regelmatig reinigen van het matras. “Een
mens scheidt zo’n miljoen huidschilfers af per
uur. Wanneer we dus acht uren slapen, komen
er dagelijks zo’n acht miljoen huidschilfers
in het matras terecht. De huisstofmijten zijn
gek op onze huidschilfers en nestelen zich
daarom in het matras. Maar waar gegeten
wordt, is ook ontlasting en deze uitwerpselen
sparen zich langzaam op. Het gevolg is
dat de uitwerpselen op den duur uit het
matras komen zetten wanneer wij erop gaan
liggen. De uitwerpselen kunnen voor allerlei
gezondheidskwalen zorgen: rode, geïrriteerde
en jeukende ogen, eczeem, een verstopte
neus en neuskanalen, ademhalingsproblemen,
astma en bronchitis. Op langere termijn kan
het zelfs zorgen voor een depressie, aangezien
de nachtrust constant wordt verstoord.”
Mensen leggen volgens Geer meestal niet
direct de link met een onhygiënisch matras.
“Ze gaan naar de apotheek en halen allerlei
middeltjes tegen de kwalen, maar het gaat
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maar niet over. Ik ben druk bezig mensen
bewust te maken van de noodzaak van een
schoon matras. Het idee is eigenlijk simpel.
We dragen onze kleding toch ook niet
meerdere dagen achter elkaar? Net zomin
zouden we jarenlang op een onhygiënisch
matras moeten liggen.”
Het reinigingsproces gaat in vier stappen,
waarbij Geer het matras als voorbeeld neemt.
Naast matrassenreiniging kunnen mensen
ook bij Matraxx terecht voor andere grotere

voorwerpen als zitmeubels, vloerkleden en
het interieur van de auto. De medewerkers
van Matraxx komen op afspraak bij de
mensen thuis. Bij de reiniging wordt eerst
met een uv-lamp over het matras heen
gegaan om micro-organismen te doden. Geer
noemt dit proces ‘uv-detectie’. “Deze stap is
vergelijkbaar met hoe mensen vroeger hun
matras in de zon legden om te laten drogen
na een schoonmaakbeurt. Maar de zogeheten
gezondheidsmatrassen van tegenwoordig
zijn zo zwaar. Die til je niet zomaar even
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naar buiten. Het uv-licht wordt dus gebruikt voor het doden van
de huisstofmijt in het matras.” In de tweede stap krijgt het matras
een stoomreiniging. Met een temperatuur van 180 graden wordt de
stoom door het matras gedrukt, zodat alle vlekken en viezigheid uit
het matras worden verwijderd. “De hoeveelheid water die we hierbij
gebruiken, is afhankelijk van de hardnekkigheid van de vlekken. Maar
doorgaans is het matras na een uur weer klaar voor gebruik”, zegt
Geer. In de derde stap zuigt een vacuümpomp met een vermogen
van 4000 watt al het vocht uit het matras. Vergeleken bij een goede
stofzuiger van 1600 watt, heeft dit apparaat een zeer sterk vermogen,
waardoor deze diep in het matras kan komen. Tot slot krijgt het
matras een behandeling met een desinfectiespray. “Dat laatste gaf me
inspiratie voor een nieuw product. Ik liet tot kortgeleden mijn sprays
nog uit Nederland halen, maar inmiddels produceer ik lokaal mijn eigen
desinfectiesprays met zeven verschillende geuren. De sprays bevatten
voor 96 procent ethylalcohol, dat zorgt voor optimale ontsmetting.
De aroma’s in de geurensprays zijn op basis van 100 procent
etherische oliën, dus natuurlijk vervaardigd. We verkopen de sprays
in verschillende formaten. Zo hebben we de 100 ml spray die perfect
is om in je tas mee te nemen en te gebruiken voor bijvoorbeeld een
weekendje weg, een overnachting in een hotel, of voor de dagelijkse
bezigheden.” Geer adviseert om het matras één keer per jaar te laten
reinigen. “Sommigen doen het vaker, maar dit hangt helemaal van de
persoonlijke behoefte af.” Bij het reinigen van het matras worden er
automatisch twee kussens meegenomen. Geer is erg tevreden over de
reacties van zijn klanten. “Mensen bellen ons op om te vertellen dat
hun klachten verdwenen zijn na het reinigen van hun matras. Het geeft
me voldoening om bij de mensen thuis te komen en ze een stukje
bewustzijn mee te geven over een hygiënische leefomgeving. Voor
kinder- en babymatrassen hanteren we bijvoorbeeld speciale prijzen,
omdat ik het belangrijk vind dat kinderen opgroeien met dit idee.”

Moe van de hoge
telefoonrekeningen?
Suriname wij zijn er nu
meer dan bewust van
dat wij ook hier zullen
moeten bezuinigen!!! Uw
electronisch beveiligingssysteem
(alarmsyteem) verhoogd uw
telefoonrekening met gemiddeld
SRD 40,- tot 60,- per maand!
Total Security
Solutions N.V.
heeft voor u de perfecte
oplossing. Beschikt u over een
internetverbinding? Wacht
niet langer! Neem nu contact
met ons voor de beste
oplossing voor uw hoge
telefoonrekening!

info@tssssuriname.com
www.tsssuriname.com
voor informatie: +597 8126362
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Noord V2 (P0335B6 – Kalksteenstraat 4071)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

404.92m²
Eigendom
Bosschage is nog aanwezig
Gemaaid bouwkavel

Bijzonderheden

Perceel ligt langs geasfalteerde 		
weg in een nette woonwijk

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

In een veel gevraagde omgeving te Paramaribo Noord
Maretraite staat deze bouwkavel. De woonwijk bestaat
hoofdzakelijk uit middenklasse woningen in het hoger
en gemengd segment. In de directe nabijheid zijn
diverse voorzieningen en winkels te vinden. De kavel
dient een beetje opgehoogd te worden maar ligt langs
een geasfalteerde weg waar alle nutsvoorzieningen en
goede uitvalswegen aanwezig zijn. Aan de linkerzijde
van de kavel staat een hoogbouwwoning. Dit gedeelte
van het terrein heeft dus al een belendende schutting.

Dijkveld T16 (P0333B3–Sir W. Churchillweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status

37051m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Grondsoort
Klei
Bijzonderheden Industrieterrein
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

€ 43.000,-

P.N.O.T.K.

Commewijne (P0334B3 - Bananapalmlaan)

Wanica W15 (P0259B6–Putcherweg kv 73)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

497.99m²
Eigendom
Opgehoogd
Klei
Hoekkavel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

Het verkavelingsproject Palm Grove ligt in Commewijne, dichtbij Nieuw Amsterdam. Op dit mooi en in ontwikkeling zijnde project hebben wij in ons portefeuille
een hoekkavel van 487m². Het gaat om kavel nummer
113. De frontbreedte is 17.54m en de diepte is 25m.
Het project is uitstekend op de wind gelegen; dit is
merkbaar vanwege de Surinamerivier die op nog geen
vierhonderd meter afstand ligt. Op Palm Grove zijn de
percelen tussen de 400 en 1200m². Alle wegen zijn
betegeld en beplant met Miami palmbomen.

€ 23.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

750m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
De wijk is op dit moment
in ontwikkeling en wordt
bebouwd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 23.500,-

Geniet langdurig van
energiebesparende LED-verlichting
Twee dingen maken LED-verlichting tot de
meest milieuvriendelijke verlichting: het
uiterst lage energieverbruik en de bijzonder
lange levensduur.
Stap over op LED-verlichting, zodat uw
energierekening omlaag duikt en u niet
voortdurend lampen hoeft te verwisselen.

High Bay

Thin floodlight

Led downlight panel

Levensduur
Ledverlichting heeft als voordeel dat het veel
branduren heeft. Zeker wanneer er gekeken wordt
naar andere verlichting, zoals bijvoorbeeld halogeen,
heeft ledverlichting een langere levensduur met veel
branduren. Deze lange branduren worden beloofd bij
kwalitatief goede ledverlichting, en niet bij goedkope
ledverlichting. De prijsverschillen kunnen enorm zijn.
Het prijsverschil geeft vaak het verschil in kwaliteit
aan. Maar dan is het goed om te weten waar dit
kwaliteitsverschil ontstaat. Is dure LED-verlichting beter
dan goedkope LED-verlichting? En zo ja, waarom dan?
Goede LED-verlichting herkennen is moeilijk omdat
je ze visueel niet kunt onderscheiden van een
minderwaardig exemplaar. De problemen beginnen
echter na een paar weken of maanden. Dan begint de
LED-verlichting te flikkeren of begeeft ze het helemaal.
Meestal komt dat door een inferieure driver
(elektronica die de LED aanstuurt).
Garantie
Een tweede factor in het beoordelen van ledverlichting
is de garantie. Een essentieel onderdeel. Producenten
van goedkope ledverlichting geven hooguit een jaar
garantie. Terwijl fabrikanten van kwalitatief goede
ledverlichting tot wel 3 - 6 jaar garantie geven.
Lichtintensiteit
Een derde factor waarop led beoordeeld wordt is de
lichtintensiteit. Bij kwalitatieve ledverlichting gaat de
lichtintensiteit lineair langzaam achteruit. Goedkope
ledverlichting daarentegen gaat met flinke dalen
achteruit, waardoor het veel eerder aan
vervanging toe is.

Pas op met goedkope LED-verlichting!
Jozef Israëlstraat 20
Paramaribo
Tel.:+597 458280 | Fax.+597 458282

www.hdlighting-suriname.com
The solution in quality lighting!

Filiaal:
- Johannes Mungrastraat 31
Tel.: +597 499045
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Noord V4 (H0188B6 – Advocaatstraat hk Anton dragtenweg)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Hoogbouw
450m²
5
4
Fully
Wifi, alarm en warm water,
zwembad, kabel
Status
Semi gemeubileerd
Bijzonderheden Residentiele woning met 3 keukens
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 62 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD

Uitvlugt G5 (H0092B3-Menckenbergstraat 2D)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Deze prachtige residentie ligt in een exclusieve woonwijk langs de Surinamerivier aan de Anton Dragtenweg. Deze woning is een buitenkans voor expats
en ambassadeurs die een huis willen huren waar de
mogelijkheid bestaat recepties te geven in de tweede
woonkamer zonder dat de woonprivacy in gedrang
komt. Er is een brede oprit naar de hoofdingang van
de woning vanwaar u gelijk toegang krijgt tot de
woonruimte op de begane grond. De begane grond
beschikt over een keuken, slaapkamers, een woon- en
leefruimte en een prachtig terras met buitenkeuken.

Laagbouw
225m²
3
1+2
Half
Warm water, 110/220
Gemeubileerd
Diefijzer, hydrofoor, Airco’s
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
B. Chin - 7163700

€ 1.250,Kasabaholo J7 (H0131B9–Titostraat 53)

P.N.O.T.K.
Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Appartement
40m²
1
1
Fully
Warm water, internet
Gemeubileerd
Rustige omgeving
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Centrum Q7 (H0171B9 – Molenpad 7-9)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 550,-

€ 450,Noord V2 (H0172B9 - Eusieweg 6)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status

Laagbouw
200m²
3
1
None
Internet /alarm optioneel
Optioneel gedeeltelijk gemeu
bileerd of ongemeubileerd
Bijzonderheden Dievenijzer
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
B. Chin - 7163700

$ 500,-
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Laagbouw
200m²
3
2
Optioneel
Alarm
Ongemeubileerd
Centraal gelegen zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
B. Chin - 7163700

Makelaar

Laagbouw
300m²
3
2
Fully
Warm water, wi-fi, alarm
Ongemeubileerd
Huurperiode minimaal 3 jaar
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
B. Chin 7163700

Bent u na een dag hard gewerkt te hebben toe aan
rust en ontspanning in een woning, modern en voorzien van alle hedendaagse gemakken? Dan eindigt uw
zoektocht hier. In een rustige, kleine (amper 10 woningen) en veilige villawijk in Paramaribo Noord, ligt de
woning van uw dromen. Via de hoofdingang komt u in
het ruime(±90M²) open leefgedeelte(woon-/eetkamer/
keuken). Dit leefgedeelte is via 2 openslaande deuren
verbonden met een ruim achterterras van ±50M².

P.N.O.T.K.

HUUROBJECTEN
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Centrum P6 ( H0124B9 – Neeltje van Ravenswaaijstraat 12 )
Hoogbouw
250m²
8
3
Fully
3-fase stroomaansluiting, internet
en alarm
Bijzonderheden Mogelijkheid verdiepingen
afzonderlijk te huren
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497 / B. Chin - 7163700

Centrum P5 (H0181B6-Van Lansbergestraat 13)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

"The Green Building" het kantoorpand gelegen tegenover de brandweerkazerne aan de Verl. Gemenelandsweg, ingang aan de Neeltje van Ravenswaaijstraat is
per direct beschikbaar.
Dit 2 verdiepingen tellende kantoorpand beschikt over
30 tot 40 werkplekken, naar gelang de inrichting.

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

$ 4.000,-

$ 800,-

Kwatta N3 (H0182B6 – Prins Park 19)

Noord V3 (H0186B9 – Celsiusstraat 3)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Contact info
Makelaar

Laagbouw
350m²
4
2
Fully
Wifi, alarm en warm water
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Yvonne Rozenblad - 7220250

In de beveiligde wooncommunity Prins Park staat deze
ruime villa met een woonoppervlak van 350m² te huur.
De woning heeft een ruime garage voor twee auto’s
vanwaar u gemakkelijk de woonkamer binnenkomt.
In de woonkamer bevindt zich de luxe open keuken
met granieten keukenblad voorzien van allerhande
gemakken en inbouw apparatuur. Er zijn 4 ruime
slaapkamers waarvan 2 met een gedeelde badkamer
en 2 masterrooms met een kleine walk-in closet.
Deze woning kenmerkt zich door de fraaie afwerking
en hoge plafonds.

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

$ 2.500,Charlesburg R1 (H0175B9 – Khadiweg 6)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
1
Airco’s
Fully
Extra’s
Casco horeca-units
Status		
Bijzonderheden Horeca-units

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Makelaar

Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
J. Noble 7106677

$ 3.000,-

Laagbouw
300m²
3
3
Fully
Wifi, alarm en warm water
Ongemeubileerd
Trefwoorden; Rust, veilig,
modern, wonen in stijl
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
B. Chin 7163700

P.N.O.T.K.

Centrum S5 (H0180B6 – Van Roseveltkade)

Contact info

Hoogbouw
150m²
3
2
Half
Warm water
Ongemeubileerd
extra werkruimte, ruime
achtertuin voor parkeren
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
A. Amatsari - 7220930

Laagbouw
270m²
3
2
Fully
Warm water, alarm,
zwembad
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497/550466

$ 2.500,-

Centrum O5 (H0179B6–H.D.Benjaminstr.16)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Contact info
Makelaar

Laagbouw
m²
4
3
Fully
Internet, alarm, warm water,
kabel tv
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
J. Noble - 7106677
€ 1.500,-
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Kwatta (H0138B3 - Prinspark)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305)

Laagbouw
280m²
3
1
Fully
Warm water, alarm, diefijzer
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
B. Chin - 7163700

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 granieten keukenblad, voor- en achterterras,
schuifdeuren die het achter terras en de eetruimte bij
elkaar brengen, garage voor 2 auto's, goed onderhouden tuin.

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
80m²
2
1
None
None
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
J. Noble 7106677

P.N.O.T.K.
Noord V2 (H0173B9 - Eusieweg 10)

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

Soort object
Hoogbouw loods
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
4
Airco’s		
Extra’s		
Status		
Bijzonderheden Direct te betrekken
Contact info
Makelaar

€ 295,-

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
Fully
Extra’s
Warm water, wi-fi, alarm
Status		ngemeubileerd
Bijzonderheden 1 kamer als studeerkamer
gebruikt kan worden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
B. Chin - 7163700

Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

$ 3.500,-

Wanica O10 (H0155B3–Alidaweg 19)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden

Laagbouw
80m²
2
1
None
Hydrofoor
Gemeubileerd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 350,-

P.N.O.T.K.

Noord V1 ( H0191B6 – Graafwespstraat 24)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
100m²
3
1
2
Internet aan te vragen
Ongemeubileerd
Alarminstallatie optioneel
Surgoed Makelaardij Tel.: 493497
Mw. B. Chin - 7163700

Deze knusse woning, geschikt voor een klein gezin ligt
in de rustige woonwijk in Paramaribo Noord, te weten
Morgenstond. De woning heeft een garage, voorbalkonnetje, een open leefgedeelte, 3 slaapkamers,
doucheruimte, toilet en een achterbalkon. Dievenijzers
zijn er om u en uw bezittingen te beschermen tegen
de dievengilde, het plaatsen van alarminstallatie is
optioneel. Een onderhoudsvriendelijke tegelvloer mag
natuurlijk niet ontbreken. Deze woning is direct te
betrekken.

€ 400,-
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WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 62 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD

HUUROBJECTEN
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Noord O1 ( H0101B9 – Helouisestraat 185 )
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
250m2
4
2
Fully
Warm water, alarm
Gemeubileerd
Ligt langs het water, steiger,
unieke locatie
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Prachtige woning, bouwjaar 2010 te huur op unieke locatie langs groot meer met privé steiger. Deze
woning is de laatste woning aan de linkerzijde van de
Helouisestraat. Water en stroom aanwezig, verharde
bestrating wordt op dit project binnenkort gerealiseerd. De woning heeft een ruim balkon aan de zijde
van het meer dat heerlijk op de wind staat. De tuin
rondom het huis is gedeeltelijk voorzien van sierbestrating. Tussen het balkon en de woonkamer zijn er 2
grote puien van 4 meter lang, helemaal geopend.

Charlesburg Q1 (H0192B9–7e zijs.Schmeltzweg)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status

Laagbouw
25m²
1
1
Half
Wifi, warm water
Ongemeubileerd/
gemeubileerd
Bijzonderheden Exclusief electriciteit en water
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 2.000,-

€ 300,-

Noord (H0193B6 – Commissaris Robblesweg 24)

Centrum S6 (H0121B9 – Confidentieel)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
300m²
3
2
Fully
Internet, alarm en warm water
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Aan de Commissaris Robblesweg staat deze ruime,
zeer moderne 3 slaapkamer woning. De woning staat
op een ruim perceel van 1900m². Verder bestaat hij
uit een open garage die ruimte bied aan 2 auto’s, een
wasruimte, een buitentoilet, een ruime woonkamer
en moderne keuken (incl. apparatuur), 3 slaapkamers
met elk een eigen walk in closet, waarvan 1 een
masterbedroom is met eigen bad en toilet. De woning
is verder volledig airconditioned, heeft warm water en
een alarminstallatie.

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

$ 1.950,-

Koloniaal
± 200m²
2
Fully
Internet, alarm
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
B. Chin - 7163700

P.N.O.T.K.

dakplaten & bouwmaterialen
Ds. Martin Lutherkingweg 1 (hoek van Highway / Latour) Tel. nrs.: 6805410 / 8566828 / 8960155
all.in.one.nv.2015@gmail.com/n.v.allinone.kiran@gmail.com |
8566828 Whatsapp ons voor meer info!

Bij N.V. ALL IN ONE bent u terecht voor de beste kwaliteit dakbedekking met garantie in verschillende modellen
(trapezium, golf, dakpan, nokplaten, gladdeplaten, kraalplaten, dakgoten), kleuren, diktes en afmetingen.
Daarnaast hebben wij ook cement, triplex, cementboard, betonplex, poortrollers, ijzerwaren, schuiframen en -deuren,
verfwaren, kwasten, rollers, roldeuren, spijkers en schroeven in verschillende afmetingen en nog veel meer.
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De provocerende
kunst van Rick Huser
Je huis weerspiegelt je persoonlijkheid.
Het is de plek waar je vrij bent om
jezelf en je persoonlijke voorkeuren
onbelemmerd tot uiting te laten komen.
De lifestyle-krant van Surgoed House &
Home neemt af en toe een kijkje achter
de voordeur en doet daarbij bijzondere
ontdekkingen. Dit keer ontmoeten we de
markante kunstliefhebber Rick Huser in
zijn woning in Commewijne.
Op nog geen uurtje rijden vanuit de stad ligt
het rustige en nog grotendeels onbebouwde
verkavelingsproject Palm Village. Na het
passeren van de bewaakte slagbomen brengt
een betegelde weg ons naar de voordeur,
die gevangen lijkt in een lange gele muur.
We worden direct meegenomen naar het
achterterras, waar de drieënvijftigjarige Huser
ons trots een van zijn afgeronde projecten laat
zien: een volledig beschilderde buitenmuur
met een veelheid aan kleuren en patronen.
Huser bekijkt zijn werk ook nog eens goed, en
probeert met veel moeite uit te leggen wat we
nu eigenlijk zien. “Het is een proces. Voordat
ik het op de muur heb geplaatst, heb ik het
voor mezelf uitgedacht. Hoe en wat, dat kan ik
niet zo goed uitleggen. Het is ontstaan vanuit
mijzelf.” Hij wijst naar een iets valer stukje op
de muur: “Hier heb ik geprobeerd een jeansachtig effect te creëren”.

Alligatortas

“Het liefst was ik fulltime kunstenaar
geweest”, bekent Huser, die in Commewijne
beter bekend is als eigenaar van Optiek
Commewijne. “Maar ik moet mijn brood
toch ook ergens mee verdienen.” Huser
is een opvallende verschijning op straat,
omdat hij niet van huis vertrekt zonder zijn
alligatorleren tas, inclusief de kop en staart
van het beest. Hoewel hij pas in 2004 voor
het eerst naar Suriname kwam, wist hij op
zevenjarige leeftijd al dat hij zich ooit in
Suriname wilde vestigen. “Ik herinner me nog
goed dat ik beelden op tv zag van Surinamers
die aankwamen in Nederland, en bij mezelf
dacht: ‘zo slecht kunnen ze het daar toch
niet hebben? Dat wil ik met eigen ogen gaan
bekijken’.” In 2008 startte hij met de bouw van
zijn huis, waar hij met zijn vrouw en zoontje
twee jaar later zijn intrek nam. In datzelfde
jaar opende hij ook zijn winkel.
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Provocerend

Als hij de deuren van zijn zaak heeft gesloten,
neemt hij thuis de tijd om van niets, iets
te maken. Dit voelt voor hem als echte
noodzaak. “Het is net alsof je moet afgaan,
het moet eruit!” probeert Huser zijn aandrang
tot creëren onder woorden te brengen.
Hoewel hij de werken eigenlijk voor zichzelf
maakt, heeft hij voor één van zijn creaties
wel een bestemming in gedachten. “Ik zou
het geweldig vinden als mijn Amerikaanse
vlag een plekje krijgt in het nieuwe gebouw
van de Amerikaanse ambassade,” glundert
Huser. Van een afstand lijkt het een grote
vlag, van dichtbij wordt pas echt duidelijk
waar we naar kijken. Delen en ledematen van
paspoppen zijn bij elkaar gelegd, bevestigd
met bouwschuim en in de kleuren van de vlag
gespoten. Het materiaal vond hij per toeval bij
de Chinees om de hoek.
Het zou niet de eerste keer zijn dat hij met
zijn werk naar buiten treedt. Eerder heeft
hij een aantal werken tijdens de Nationale
Kunstbeurs tentoongesteld. De reacties bleven
een beetje uit. “Ik weet ook niet of mijn werk
hier in de smaak valt, misschien is het wat
provocerend.”

www.surgoed.com

Bonte verzameling

Niet alleen zijn eigen werk,
maar ook dat van anderen
kan hij erg waarderen. In zijn
woning treffen we dan ook
een verzameling werk van
kunstenaars van Surinaamse
bodem, waaronder dat van
George Struikelblok. Een
rondgang door het huis is
werkelijk een prikkeling voor je ogen, die je
steeds weer op iets nieuws kunt laten vallen.
De woonkamer wordt gevuld met een bonte
verzameling kunstobjecten, die zowel vanuit
liefhebberij zijn aangekocht als door de heer
des huizes zelf zijn gemaakt. Hoewel deze
objecten de aandacht naar zich toe trekken,
oogt het interieur verder rustig. Een grote,
neutraal gekleurde bank zorg voor de balans.
Daarachter staat een borstbeeld gemaakt van
kippengaas dat, met de juiste verlichting, de
aanblik krijgt van een middeleeuws harnas.
Husers eigen werk hangt ernaast, tegen de
muur.

Lichamen

Via een tussendeur is ook een tweede werk
van hem te zien. Wat zien we eigenlijk? “Ik

maak afdrukken van menselijke lichamen”,
vertelt hij alsof het een vanzelfsprekendheid
is. “De afdrukken worden verkregen door
eerst iemand te verven, en de persoon daarna
op een doek te leggen.” Huser bewerkt het
zelf dan nog na en knipt de vormen uit, die
vervolgens op een groot doek bevestigd
worden. Of hij zijn werken ook verkoopt?
“Mijn werken gaan weg voor 10.000 dollar
per stuk”, schatert hij. Nee, geen haar op zijn
hoofd die eraan denkt zijn werk te verkopen.
“Maar als er interesse is, dan maak ik wel
graag wat in opdracht.” Zo heeft hij onlangs
nog twee lichamen afgedrukt die nu de
wanden versieren bij een motorclub in de
stad. Daarbij komt dat hij veel te bescheiden
is om zichzelf kunstenaar te noemen. “Ik doe
ook maar wat”, knipoogt de opticien.
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Onstuimig verleden
in de Nassylaan

Veel gebouwen in ons land verbinden
ons met onze geschiedenis. Ze
hebben allemaal hun eigen verhaal.
De rubriek ‘Het huis en zijn verhaal’
vertelt hierover. Dit keer bezoeken
we restaurant Spice Quest aan de Dr.
J.F. Nassylaan 104. Een restaurant dat
gebouwd is op de ruïnes van Drukkerij
Lionarons.

Dr. J. F. Nassylaan

Wanneer je rijdt over het enige nog
onverharde deel van de Dr. J. F. Nassylaan,
zijn het vooral de wortels van de
mahoniebomen die de deining van de auto
bepalen. In deze straat met zoveel historie is
de geschiedenis van ieder pand het bespreken
waard. We stoppen op een plek waar het
verleden en heden elkaar nog moeiteloos
lijken te vinden.
Het is oktober 1961 als Wilfred Lionarons de
nieuwe uitgever en tevens hoofdredacteur
wordt van dagblad De Vrije Stem. Hij begint
gelijktijdig zijn drukkerij, waar hij zijn geld in
het begin vooral verdient met het drukken van
boeken. Het dagblad, dat bekend staat om
haar kritische opstelling jegens de politiek,
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heeft in de jaren 80 continu de aandacht van
het militaire regime. Lionarons, overtuigd
democraat, staat erom bekend niet zoveel
te moeten hebben van de leiding van het
land. Hij wordt dan ook met enige regelmaat
op het matje geroepen. Hierover zei hij in
een interview uit 2007 met een Nederlandse
journalist het volgende: ‘Het ging er weinig
zachtzinnig aan toe. Veel geschreeuw en
dreigementen. Ik moet erbij zeggen dat ze me
nooit hebben aangeraakt. Anderen werden
wel mishandeld, maar ik niet’.

Decembermoorden

Toch zijn het de militairen die in de nacht
van 7 op 8 december 1982 een eind maken
aan de krant en de drukkerij van Lionarons.
Het pand wordt in brand gestoken en het
blussen ervan verhinderd. Lionarons zelf is op
dat moment niet in het land; hij zit voor een
congres in de Verenigde Staten. In de nacht
die erop volgt, worden de Decembermoorden
gepleegd, waarbij zestien critici van het
regime worden opgepakt en vermoord. Later
blijkt dat Lionarons ook op de dodenlijst
stond; hij wist dus onbewust aan zijn dood
te ontsnappen. Principieel als hij was, zou

Lionarons nooit meer een voet op Surinaamse
bodem zetten. Lionarons is op 2 mei 2015 op
89-jarige leeftijd overleden in Nederland en
gaat de geschiedenis in als de nestor van de
Surinaamse journalistiek.

Drukkerij

Patrick Woei is eigenaar van restaurant Spice
Quest, dat nu op de locatie van de drukkerij
is gevestigd. Hij heeft Lionarons zelf nooit
mogen ontmoeten. Wel hebben vele bekenden
en familieleden van Lionarons het restaurant
bezocht sinds de opening in 2004, en de
geschiedenis levendig en soms geëmotioneerd
in herinnering weten te brengen. Woei vertelt
zelf ook vol passie over hoe hij zijn restaurant
letterlijk op de ruïnes heeft opgebouwd. “Ik
kocht een overwoekerd terrein, waar slechts
een deel van de muren nog overeind stond
en waar in geen twintig jaar naar omgekeken
was. Toch zag ik het gelijk helemaal zitten. Ik
geloof dat je altijd moet werken met wat je
om je heen hebt en wat de ruimte je geeft.
Harmonie en functionaliteit hebben daarom
altijd voorop gestaan bij het ontwerp. Het is
precies zo geworden als de eerste maquette
die ik maakte.”

HUIS EN ZIJN VERHAAL
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Buitentuin

In de binnentuin van het restaurant
springt de draagbalk van de oude drukkerij
van Lionarons nog in het oog. Al is het
maar omdat je ogen direct worden
getrokken naar de enorme boom ernaast,
die dienstdoet als natuurlijk decorstuk.
Achter die boom vinden we de fysieke
overblijfselen die herinneren aan de
drukkerij.
De restanten zijn niet altijd even duidelijk
zichtbaar. “De muur waarop de huidige
bar rust, was een van de muren van de
vroegere donkere kamer. De keuken werd
gebruikt als papieropslag en boekbinderij.

Spice Quest

In de garage, die nu het populairste
gedeelte van het restaurant is, stond
vroeger een sofa waarop de schrijvers
en redacteuren neerploften om nieuwe
inspiratie op te doen.” Ook de buitenmuur
is nog origineel. Vanaf de straatkant is
voor de opvallende passant ‘Daal verrader’
te lezen. Dit is een verwijzing naar de
roerige periode waarin Cyrill Daal, leider
van de grootste vakcentrale in Suriname,
zich verzette tegen het militaire regime
en een van de slachtoffers van de
Decembermoorden werd.
Nog voordat hier een drukkerij was
gevestigd, blijkt dit al een plek van
betekenis te zijn geweest. Dat blijkt uit een
opvallende aantekening in het bijzonder
rijke gastenboek dat sinds de opening
van het restaurant door vele nationale
en internationale gasten werd ingevuld.
‘Op deze bijzondere plek wordt op 12 mei
1910 Johan Henri Eliza Ferrier geboren.
Hij was de eerste minister president van
het rijksdeel Suriname na afkondiging het
Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden
in 1954. Naderhand was hij de laatste
gouverneur. In 1975 werd hij unaniem door
het Parlement gekozen tot eerste President
van de Republiek Suriname.’ Ondertekend
met: ‘Kinderen van J.H.E. Ferrier op
26 februari 2007’. Heden en verleden
ontmoeten elkaar in Spice Quest.
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GRONDCONVERSIE
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Grondconversie
maakt percelen niet
per se duurder
Na er jaren over te hebben gesproken,
is de regering in 2015 eindelijk
begonnen met een project waarbij
mensen met een grondhuurperceel
dit kunnen omzetten naar eigendom.
Een eigendomstitel geeft de bezitter
meer rechtszekerheid dan grondhuur.
Daarnaast levert de omzetting
(conversie) geld op voor de overheid,
omdat de eigenaren het waardeverschil
moeten bij betalen. De vraag is hoe
deze conversie in de praktijk zal
uitpakken en wat het effect is op de
prijs van grond. De lifestyle-krant
van Surgoed House & Home ging op
onderzoek uit.
Volgens de directeur van GLIS
(Grondregistratie en Land Informatie
Systeem) Silvano Tjong-Ahin en
hypotheekbewaarder Ricardo Vrede, hoeft de
ophanden zijnde conversie niet te betekenen
dat de waarde van de terreinen verhoogd
wordt, zoals veel mensen nu verwachten.
Die verwachting is ontstaan doordat tot
nog toe de klapperwaarde van 2005 wordt
gehanteerd door het GLIS-kantoor. Maar
als de conversie een feit wordt, zullen de
waarden uit de klapper van 2011 gebruikt
worden. De klapper geeft een overzicht van
al het onroerend goed, met daarbij de door
de overheid vastgestelde waarden.. Vrede:
“In de klapper van 2011 ligt de waarde van
terreinen twee tot drie keer hoger dan in
die van 2005”. Maar Tjong-Ahin relativeert:
“Die waarden zijn echter min of meer gelijk
aan de waarden die mensen nu al hanteren
op de vrije markt. Het kan effect hebben,
maar uiteindelijk is de verkoop het resultaat
van vraag en aanbod. Ik denk dus niet dat
de conversie veel invloed zal hebben op de
marktprijzen.”

Pilot

De zogeheten ‘Conversie Wet voor
Domein Grond’ is in 2003 aangenomen in
De Nationale Assemblée, maar is pas in
mei 2010 in werking getreden - na een
voorbereiding van zeven jaar. En uiteindelijk
pas in 2015, jaren na de inwerkingtreding,
heeft het ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) een
pilotproject voorbereid voor de conversie van
grondhuur- en erfpachttitels naar eigendom.
Hierin zijn zes gebieden opgenomen: Flora,
de omgeving Coppenamestraat, de omgeving
Kernkampweg, de Van Pettenpolder in
Nickerie, de omgeving van het Commissariaat
in Para en een gebied in Saramacca. Er is
voor deze gebieden gekozen omdat vrijwel
alle perceeleigenaren daar hebben voldaan
aan de vereiste voor de conversie, namelijk
bebouwing en bewoning. Vrede geeft aan
dat er een taxatie heeft plaatsgevonden; in
de praktijk blijkt dat de waarde bij eigendom
bijkans 25 procent hoger ligt. Dit verschil
moeten de perceeleigenaren dan betalen om
eigenaar te worden. De afhandeling van de
conversie zal via notarissen verlopen, mede
omdat ervan uitgegaan wordt dat de meeste
personen via een hypotheek aan het geld
zullen proberen te komen. Daar is de inbreng
van een notaris voor nodig.

Landbouwgronden

De twee deskundigen geven aan dat
landbouwgronden niet in aanmerking komen
voor conversie. Dat heeft verschillende
redenen. Zo moet om te beginnen eerst
worden nagegaan hoe de conversie in zijn
algemeenheid uitwerkt. “Maar meer nog
omdat als landbouwgrond wordt omgezet
in eigendom, de kans erg groot is dat deze
wordt verkaveld”, legt Tjong-Ahin uit. “Onze
wetgeving is nog te zwak om de ruimtelijke

ordening te beschermen. We krijgen dan een
nog grotere chaos dan er nu al is.” Hij is van
mening dat grond een belangrijke rol speelt
in het beleid met betrekking tot ruimtelijke
ordening. “Daar moet je erg voorzichtig mee
omgaan.”

Geld

Uit een recente studie bleek dat sinds de
onafhankelijkheid van Suriname ongeveer
76.000 hectare in grondhuur of erfpacht
is uitgegeven. Een nattevingerberekening
leert dat als alle grond wordt omgezet
in eigendom, dit de overheid bij een
gemiddelde prijs van 25 SRD per vierkante
meter bijna SRD 19 miljard oplevert. “Maar
daar moet je gelijk de landbouwgrond vanaf
trekken, dus wordt het stukken minder”,
corrigeert Vrede deze berekening. De
informatie over hoeveel grond kan worden
gerekend tot landbouwterrein, was ten tijde
van het interview niet beschikbaar.
Desalniettemin zou de overheid behoorlijk
wat geld kunnen opstrijken bij de conversie.
Maar dat is in de visie van Tjong-Ahin slechts
theorie. Want als hem gevraagd wordt naar
de animo onder perceeleigenaren voor de
conversie, zegt hij dat zijn persoonlijke
mening is dat niet veel mensen er warm
voor zullen lopen. Hij gaat ervan uit dat veel
mensen het geld voor de conversiekosten
zullen moeten lenen. “Op de meeste percelen
staat al een huis; een verandering van titel
zal niet veel extra voordeel bieden. Mensen
zullen dus minder geneigd zijn om ook die
uitgave te doen’’, verwacht Tjong-Ahin.
Voor eigenaren die plannen hebben om hun
perceel te verkopen, kan het wel interessant
zijn: een perceel met eigendomstitel is meer
waard dan een grondhuurperceel.

Surgoed House, Home & Lifestyle 59

VRAAG HET AAN DE NOTARIS

www.surgoed.com

ONGEHUWD SAMENWONEN
Steeds meer mensen kiezen er principieel voor om samen maar
wel ongehuwd door het leven te gaan. Anderen kiezen vanwege
traditionele en juridische complicaties ervoor niet te trouwen in
wettelijke zin.
Een keuze die financiële voordelen kan bieden, zolang dat leven zijn
‘gewone’ gang gaat. Als de relatie tussentijds wordt beëindigd of indien
een van de partners overlijdt, ontstaan echter de grootste problemen
als er niets op een juridisch deugdelijke manier is geregeld. Notarissen
met jarenlange ervaring met samenlevingscontracten kunnen veel
praktische oplossingen aandragen.

kan echter bedongen worden dat in geval van huur, deze overeenkomst
wordt aangegaan door beide partners. Ter illustratie het volgende:
Een partner is huurder van een woning en leeft geruime tijd samen
met de ander. Ineens heeft hij een andere vriendin en is van mening
dat er plaats gemaakt dient te worden. Juridisch heeft de partner die
geen medehuurder is, geen enkel recht. Hetzelfde geldt na overlijden
van de partner (huurder). Na overlijden is de eigenaar rechtens
bevoegd het gehuurde te ontruimen.

Onroerend goed

Wat betreft het huwelijk zijn allerlei zaken wettelijk
geregeld. Te denken valt aan het personen- en familierecht,
huwelijksvermogensrecht, erfrecht en fiscaalrecht. Hierin treft men
bepalin¬gen die gelden voor gehuwden, maar niet voor ongehuwd
samenwonenden. Deze bepalingen kunnen door het ontbreken van een
wettelijke basis moeilijk naar analogie toegepast worden op ongehuwd
samenwonenden.
Daarom dient men als samenwonende zélf afspraken te maken
over de wederzijdse steun en de rechten en plichten. Dat kan
vastgelegd worden in een samenlevingsovereenkomst. Zo’n
samenlevingsovereenkomst en een testament kunnen een stuk
rechtszekerheid brengen bij ongehuwd samenwonenden.

Bij de aankoop van onroerend goed kunnen partijen afspreken dat dit
op naam van beiden wordt gesteld. Hoe belangrijk een en ander is,
blijkt uit het volgende praktijkvoorbeeld:
Een ongehuwd stel besluit een woning te kopen voor SRD 500.000,-.
De bank financiert SRD 400.000,- terwijl de vrouw met SRD 100.000,inkomt. Na tien jaar besluiten partijen uit elkaar te gaan. De woning is
door de inflatie op dat moment SRD 1.000.000,- waard. Als er niets is
geregeld en de woning wordt op naam van de man gesteld, dan zal de
vrouw genoegen moeten nemen met een uitkering van SRD 100.000,terwijl de man - die met geen cent was ingekomen - SRD 900.000,rijker is geworden. Hadden partijen een samenlevingsovereenkomst
en was de woning op naam van beide partners gesteld, dan hadden
partijen elk over SRD 500.000,- kunnen beschikken, wat veel
rechtvaardiger is.

Testament

Verblijvensbeding

Afspraken maken

In het testament kan bepaald worden aan wie de erfenis toekomt na
overlijden. Maakt men geen testament, dan vererft de nalatenschap
volgens de wet, waarbij de samenlevende partner geen enkel recht
heeft. De erfenis zal dan toekomen aan de ouders, wettige broers
en zusters en eventuele (erkende) kinderen. Het is raadzaam om de
samenlevingsovereenkomst door een notaris te laten vastleggen, zodat
achteraf geen discussie ontstaat over de echtheid van de daaronder
geplaatste handtekeningen.

Samenlevingsovereenkomst

In de samenlevingsovereenkomst kan het volgende geregeld worden:
a. de kosten van de gemeenschappelijke huishouding,
b. de gemeenschappelijke goederen,
c. de gemeenschappelijke woning,
d. de pensioentoekenning,
e. het eigen- en gemeenschappelijk vermogen,
f. de huur van een woonruimte,
g. het einde van de samenwoning,
h. de verzorgingsplicht (alimentatie).
Vanwege de beperkte ruimte zullen hier alleen de gemeenschappelijke
inboedel en woning belicht worden.

Gemeenschappelijke goederen

Indien er niets is geregeld, geldt in beginsel dat de koper eigenaar is.
Het bewijs van eigendom kan worden geleverd door de tenaamstelling
van de aankoopbon. Partijen kunnen echter afspreken dat de inboedel
en vervoersmiddelen, verworven tijdens de samenleving, aan ieder
voor de helft toebehoren. De goederen verworven vóór de aanvang van
de samenwoning, kunnen apart worden gehouden.

Gemeenschappelijk bewoonde woning

De samenlevende eigenaar of huurder kan zonder medeweten en
goedvinden van de partner beslissingen nemen, waarbij de partner
ineens op straat kan komen, zonder dat zij zich hiertegen op juridisch
deugdelijke gronden kan verweren. In de samenlevingsovereenkomst
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Aan het mede-eigendom van de gemeenschappelijke inboedel en
woning, kan een verblijvensbeding worden gekoppeld. Dit is een
afspraak dat na overlijden van een van de partners/mede-eigenaar
de goederen automatisch eigendom worden van de langstlevende
partner/mede-eigenaar. Het gevolg van dit verblijvensbeding na
overlijden, is dat die ‘verbleven’ goederen niet tot de nalatenschap
van de overleden partner behoren. De familie (erfgenamen) kan deze
goederen niet opeisen. Vooral indien de partner (erkende) voorkinderen
(legitimarissen) heeft van wie problemen te verwachten zijn, kan deze
constructie veel ellende voorkomen.
Mr. R. A. Soerdjbalie - Notaris
Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander		
Prins Hendrikstraat 32, 422676/424151
Babb			
Slangenhoutstraat 55, 403017
Badal			
Heerenstraat 7, 420071
Bishoen		
Grote Hofstraat 8, 424401
Blom			
Julianastraat 36a, 521100
Chitoe			
Watermolenstraat 28, 424324
Dollart - Derby		
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
Olff			
Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
Pancham		
Julianastraat 10, 521433
Ramautar G.M.R.
Heerenstraat 6, 472313
Ramautar G.S.		
Heerenstraat 6, 472313
Sanrochman		
Heerenstraat 7, 420071
Soerdjbalie		
Lim A Po straat 17, 426700
Vishnudatt		
Van Roseveltkade 24, 470840

Advertenties

www.surgoed.com

Is er een alarm systeem in uw
woning of bedrijf?
Heeft u genoeg van de hoge
telefoonrekening?
Hebt u een internet aansluiting
in uw woning?
Voor u hebben wij
de oplossingen om
voorgoed met de hoge
telefoonrekeningen.
Laat uw alarmsysteem
aansluiten over het
internet door het
gebruikmaken van VoIP
(Voice over Internet
Protocol). Door gebruik
te maken van deze
dienst communiceert
het systeem sneller en
goedkoper!

Sluit nu aan voor slechts

US$ 17,00
per maand

CCTV

INTRUDER
ALARMS

ACCES
CONTROL
INTEGRATED
SECURITY

FIRE
ALARMS

INTERCOM &
DOOR ENTRY

VISITOR
MANAGEMENT
info@tssssuriname.com

Member of

www.tsssuriname.com
voor informatie: +597 8126362
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SARAMACCA
WELGELEGEN

4

5
KASABAHOLO

6

7

LEGENDA

8

Hieronder volgt de legenda met een
kleurcodering per ressort.

9

Centrum

Map locatie

LEIDING

Object codering

Noord

10

Wanica

Uitvlugt K5 (W0285B6–Hoebalaan 24)

Kwatta
Uitvlugt

11

Para
Commewijne

12

Nickerie
Saramacca

13
14

Zorg en Hoop
Leiding

PONTBUITEN
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond

Bungalow
350 m²
831 m²
Eigendom

Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden
Instapklare
woning

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 | Tel.: +597 493497
info@surgoed.com | www.surgoed.com

€ 365.000,-

Kleur locatie
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SURIVILLAGE
MORGENSTOND
GEYERSVLIJT
CHARLESBURG

MUNDER

TOURTONNE

BENI'S PARK
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MONPLAISER

MARETRAITE
ELISABETHSHOF
COMBE
CENTRUM

UITVLUGT

RAINVILLE

ZORG EN HOOP

HAVEN
COMMEWIJNE

FLORA

MEERZORG

BEEKHUIZEN

LATOUR

PAD VAN WANICA

LELYDORP

DIJKVELD

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST
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