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Villa Uitvlugt
vanaf

€ 525 per week
€ 75 per dag

Villa Commewijne
vanaf

€ 770 per week
€ 110 per dag

Kernkampweg 13 | +597 493497
happyhome@surgoed.com | www.surgoed.com

Maak uw vakantie in Suriname onvergetelijk 
en huur uw luxe villa met pool 
bij Surgoed Happy Home

Villa Tourtonne
vanaf

€ 385 per week
€ 55 per dag

Villa Belwaarde
vanaf

€ 490 per week
€ 70 per dag



Surgoed Makelaardij NV
for all your real estate needs! 

Voor advies over en bemiddeling bij aankoop, 
verkoop en verhuur van percelen, panden en andere 
objecten bent u terecht bij Surgoed Makelaardij NV. 

Ook voor al uw bouwwerkzaamheden is
Surgoed Bouw & Infra, uw betrouwbare partner!

Vastgoedadvies | taxaties | bemiddeling | bouwen 
renoveren | juridisch vastgoedadvies

Maak nu contact met de
real estate professionals van Suriname!

Kernkampweg 13 | Paramaribo - Suriname 
 +597 493497 | info@surgoed.com
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Waardebepaling

Beste lezer,

Een belangrijk thema in deze editie is waardebepaling. Zowel van gronden 
als panden. In Suriname is het een extra uitdaging omdat je veelvuldig wordt 
geconfronteerd met vraagprijzen voor panden waarvan gezegd kan worden: 
‘Voor de gek die het koopt’.

Dit komt namelijk vooral omdat de Surinaamse vastgoedmarkt een wildgroei 
aan ‘taxateurs’ kent. En veel taxateurs zijn geen makelaars. Hierdoor wordt 
het als erkende makelaar heel lastig om klanten tevreden te stellen. Veel 
klanten hebben te hoge verwachtingen met betrekking tot de reële waarde 
van hun pand vanwege ongebreidelde koopprijzen voor vergelijkbare panden.

Een makelaar roert zich dagelijks op de vastgoedmarkt en weet daardoor 
wat er leeft binnen de sector, op basis van vraag en aanbod. Een taxateur 
die geen makelaar is, heeft daarentegen nauwelijks een deugdelijk 
referentiekader omtrent wat een pand moet opbrengen. In het artikel ‘Hoe 
wordt de koopwaarde of huurprijs van je woning bepaald?’ verhelderen wij 
hoe een koopwaarde of huurprijs reëel tot stand komt.

Maar ook de waardebepaling van gronden heeft zijn bijzondere uitdagingen. 
Hierover leest u in het artikel 'Klapperwaarde maakt onroerendgoedmarkt 
dood'. De makelaardij trekt de realiteitsgehalte en de wettigheid van de GLIS-
klapper sterk in twijfel.

Dus u kunt zich voorstellen hoe dubbel lastig het is voor de branche als het 
gaat om de waardebepaling van grond mét opstal! Wij van Surgoed laten 
ons niet leiden door deze taxatiewildgroei maar beredeneren altijd onze 
waardebepaling. Immers een taxatie gebaseerd op realistische factoren 
verhoogt de verkoopkansen van uw pand!

Paramaribo prijkt met trots op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Dat 
betekent dat monumentale panden in hun originele staat gehandhaafd 
moeten blijven dan wel hersteld moeten worden. Ook dat is een vorm van 
waardebepaling. Of dat een zegen of een vloek is voor eigenaren, en daarmee 
voor het historisch karakter van Paramaribo als geheel, leest u ook in 
deze editie.

Thijs Mouchart
Directeur - Surgoed Makelaardij N.V. 
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HIStORIScHE bINNENStAD

De binnenstad van Paramaribo is vanwege zijn 
historische houten panden geplaatst op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat is een zegen zou 

je zeggen en het zou zulke gebouwen zeer gewild moeten 
maken als eigendom. Maar de Surinaamse praktijk van 
erfgoedbehoud is zo weerbarstig, dat het eerder een vloek 
lijkt. “Kijk hoeveel staan te verrotten!”

Een van de schrijnende voorbeelden van hoe de beschermde status 
werelderfgoed juist averechts tot teloorgang leidt, is het zeer vervallen 
pand aan de Grote Combéweg 13. De voorgevel lijkt elk moment in 
elkaar te kunnen donderen. Zwervers en drugsverslaafden, die grif 
gebruik maken van de benedenverdieping, zorgen voor brandgevaar. 
Het pand bevindt zich in gezelschap van andere die eveneens de tand 
des tijd verre van gracieus hebben doorstaan. Een deel ziet eruit als 
troosteloos uitgewoonde getuigen van een glorieus verleden.
 
INGEWIKKELDE PROCEDURE
Deels is juist dat glorieuze verleden de oorzaak van het hedendaagse 
probleem. Het gebouw is aangemerkt als monument, deel 
uitmakend van de historische binnenstad die is opgenomen op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat betekent dat monumentale 
gebouwen bij wet zijn beschermd en alleen volgens een zeer 
ingewikkelde procedure mogen eigenaren aanpassingen of 
verbouwingen verrichten.

Guillermo Samson is eigenaar van het pand op nummer 13 en oprichter 
van de IBW University, die destijds was ondergebracht in een huurpand 
verderop.  “Maar de huur werd steeds hoger, dus ben ik op zoek 

gegaan naar een ander onderkomen.” Nummer 13 leek Samson zeer 
geschikt en de vorige eigenaar, die aanvankelijk niet wilde verkopen, 
ging overstag. “Omdat hij wist dat ik een onderwijsinstelling erin zou 
huisvesten en geen hotel of short stay-motel. Mijn doel 
ondersteunde hij.”

MONUMENtAAl GEbOUW, 
VlOEk OF zEGEN?
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GEEN ANTWOORD
Het werd pas goed ingewikkeld toen Samson een vergunning vroeg 
om te mogen slopen. “Ik kreeg geen antwoord. Ook niet toen ik een 
dossier presenteerde met een pand waarvan de voorgevel, hoewel 
niet origineel, wel monumentaal was.” Samson kan het pand niet 
handhaven in de originele staat omdat er lesleslokalen nodig zijn. 
Iets waarin de oorspronkelijke indeling niet zou kunnen voorzien.
De ondernemer heeft gesprekken gehad met de Stichting Gebouwd 
Erfgoed, die fungeert als sitemanager van de monumentale 
binnenstad, de Commissie Monumentenzorg en de Stichting 
Monumenten Welzijn. Hem is onduidelijk wat precies de afgebakende 
werkgebieden van deze instituten zijn. In correspondentie gericht aan 
de president van Suriname uit Samson zijn misnoegen over het feit dat 
hij geen antwoord heeft gehad op zijn vergunningaanvraag en over het 
feit dat het onduidelijk is hoe te handelen in geval iemand wil slopen. 

“Deze attitude houdt de ontwikkeling in de binnenstad tegen”, stelt 
Samson. “Kijk hoeveel monumentale gebouwen juist nu daardoor staan 
te verrotten. Deze gebouwen zouden vervangen moeten worden en 
zijn niet van waarde voor de economie van Suriname.” 
Het feit dat recent een nepgevel, die slechts voor de opsmuk was 
bevestigd aan het gebouw aan de Domineestraat 30, naar beneden 
donderde, lijkt de stelling van Samson te ondersteunen. Dat pand 
heeft een fraaie gietijzeren wenteltrap op de eerste verdieping en een 
evenzo fraaie gietijzeren trap langs de zijgevel. Het wordt beschreven 
als een ‘verborgen juweel’ aan de Domineestraat. Daar heeft de 
Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname recent ook een stokje gestoken 
voor de sloop. Het gebouw bevindt zich echter in zeer slechte staat.

NOODGEDWONGEN SLOPEN
In de brief van oktober 2015 aan de president stelt Samson dat 
eigenaren van monumentale panden noodgedwongen overgaan 
om tegen de regels in toch te slopen. Zoals vorig jaar in het geval 
van de Watermolenstraat 20. Daarbij waarschuwde de Commissie 
Monumentenzorg de eigenaar dat op slopen een gevangenisstraf 
van maximaal twee jaar staat. Het gebouw was sinds april 1999, na 
cultuurhistorische overwegingen, aangewezen als monument. Het 
had karakteristieke traditionele elementen zoals: galerij, vierkante 
kolommen, figuurwerk, houten balustrades en houten shutters.
 
Rachel Deekman, stafmedewerker bij Stichting Gebouwd Erfgoed 
Suriname, werpt retorisch op of Samson niet wist dat het om een 
monumentaal gebouw ging toen hij de aankoop deed. “Want in de 
Monumentenwet van 2012 staat aangegeven wat wel en niet mag 
gebeuren met zo een gebouw. Bovendien liggen er bij de procureur-
generaal wel dossiers van eigenaren die zulke gebouwen gesloopt 
hebben. Maar er wordt geen actie ondernomen omdat nog niet is 
voorzien in alle zaken die in de wet genoemd zijn”, legt ze uit.

Zo staat in de Monumentenwet dat de overheid het recht heeft in te 
grijpen, ook wanneer een eigenaar een monumentaal pand (willens 
en wetens) verwaarloost met de hoop het te mogen slopen. De kosten 
voor renovatie worden dan verhaald op de eigenaar. Ook staat in de 
Monumentenwet dat er voorzien moet worden in een restauratiefonds 
waarop eigenaren een beroep kunnen doen om te kunnen verbouwen; 
een soort subsidie dus. Het fonds is echter niet ingesteld en de 
overheid heeft tot nu toe niet ingegrepen om een verwaarloosd pand 
te redden. Daarmee laat de overheid van haar kant het zelf 
zwaar afweten.

VEILIGHEID
En zo wordt menig historisch pand rottend aan zijn lot overgelaten, wat 
verre van gezegend aanblikt. Wie zijn monumentaal pand wil verkopen 
vindt weinig tot geen koopbelangstelling vanwege alle wettelijke 
beperkingen. Intussen heeft Samson flink geïnvesteerd in een 
nieuwbouwpand op nummer 19. “Dubbel zoveel als ik aan nummer 13 
besteed zou hebben, maar ik moest het voortbestaan van mijn instituut 
garanderen.” Samson heeft op dit moment geld noch zin over om te 
investeren in het danig vervallen pand. “Ik snap niet dat Stichting 
Gebouwd Erfgoed Suriname ertegen is dat de gebouwen worden 
gesloopt als ze er zo ernstig vervallen bij staan, maar zelf totaal niet 
kan voorzien in de veiligheid. Als het in brand vliegt vanwege al die 
junkies, is deze kant van de stad helemaal weg.”
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Toen ik jonger was, eigenlijk een 
tiener, had ik me al voorgenomen 
wat ik in het leven zou doen. 

Ik zou het lyceum afmaken, rechten 
studeren, zes kinderen hebben en 
wonen in een droomhuis. Je gelooft het 
misschien niet; maar zelfs de inrichting 
van mijn huis was al uitgestippeld.

Thuis hadden we zo een Woonmagazine met 
leuke meubels erin. Het was het gezegende 
tijdperk vóór internet waarin er nog zoveel tijd 
over was voor van alles en nog wat, omdat er 
niet het prangende gevoel was dat je op elke 
vraag direct moet reageren op sociale media. 

Dus zodra ik van school kwam zat ik weg 
te dromen in het magazine en ik had mijn 
woonkamerbank al uitgezocht. En natuurlijk 
had het acht zitmogelijkheden. Logisch, zes 
kinderen en twee mensen aan het hoofd van 
het gezin.
Maar een aantal jaren verder en terug naar de 
realiteit: ik heb het lyceum afgemaakt, maar 
koos public administration als studie en ben 
nu op 39-jarige leeftijd moeder van maar één 
schattig meissie. Maar wat is gebleven, is mijn 
voorliefde voor een bepaald soort inrichting.

Het soort waar ik van hou is echter niet zo 
goedkoop en de banken die ik mooi vind 
vallen al snel in de categorie ‘niet te betalen’, 
maar ook ‘niet te handhaven’. 
Want hoe had ik ooit een lichtgrijze 
droombank kunnen willen in een huis met 
zes kinderen?

Kinderen hebben namelijk geen enkel gevoel 
voor wat schoon zijn is, niets mis natuurlijk, 
maar een bijna witte bank; dan maar liever 
niet. Maar goed, als liefhebber van Surinaams 
hout dacht ik dus: dat gaan we lokaal kopen. 
Een stuk goedkoper en we zitten dan steviger, 
dacht ik dan. Met mijn vol postuur absoluut 
geen overbodige luxe!

Dus op stap ging ik, na het besef dat de eens 
zo mooie gekregen rotan bank nu echt aan 
vervanging toe was. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik wel banken vond van Surinaams hout 
en ook nog heel stevig, maar het esthetisch 
aspect liet helaas te wensen over.

Onze vaklui doen echt prachtig werk, maar 
dan komt de stoffeerder erbij en die weet 
kennelijk heel weinig van kleuren combineren. 
Bovendien houden die lui absoluut niet van 
lekker zitten. De eerste banken die ik zag 
nodigden niet uit tot verder proberen. De 
stoffen waren of rood, blauw of groen suède-
achtig. Dan weer stoffen met hele grote 
bloemen in en met minimale sponsvulling. 
Gewoon akelig.

Begrijp me goed, ik ben me helemaal ervan 
bewust dat over de smaak niet valt te twisten, 
maar na de ene na de andere tevreden klant 
te zien weglopen terwijl ik elke keer echt 
schrok, begon ik aan mezelf te twijfelen.

Maar opgeven is niet in mijn aard, dus de 
zoektocht ging verder. Ik zocht iets dat zou 
passen bij een bruin-crème inrichting en 

ongeveer SRD 3500 mocht kosten. Dan maar 
de markt van banken met losse kussens 
proberen. Ook daar ging de ene na de andere 
bank mee naar een nieuw huis met een 
tevreden klant en bleef ik mokkend, over mijn 
kont wrijvend en gedesillusioneerd, achter. 
De combinaties waren wat mooier, maar de 
kussens; o man man. Veel hadden aan de 
bovenkant een rare bobbel alsof die in je 
onderrug thuishoorde en de exemplaren die 
dat niet hadden lieten je het houten, vaak 
latten frame van de bank wel heel erg voelen.

Ten einde raad – want het exemplaar thuis 
stond echt op uit elkaar vallen; zelfs de 
kat liep er na een pijnlijk ongeluk door een 
losgeraakte streng rotan nu met een boog 
omheen – besloot ik duurzaam te gaan. Men 
noemt dat met een hippe term recyclen en ik 
ken het als tweedehands. Op Facebook zijn 
daar speciale pagina’s voor. Maar die mensen 
hadden kennelijk ook besloten om lokaal in 
te kopen en duur verder te verkopen of hun 
smaak qua buitenlands was op zijn zachts 
gezegd pijnlijk. 

Maar het spreekwoord ‘als de nood het hoogst 
is, is de oplossing het dichtstbij’ bestaat 
niet voor niets en warempel! Ik vond een 
knusse winkel waar tweedehandse banken 
voor een redelijke prijs werden verkocht. Bij 
mijn eerste bezoek al vond ik de liefde van 
mijn zitvlak direct. Binnen mijn budget, een 
droombank en ook nog lekker hip meegedaan 
aan het milieuvriendelijke recyclen. Ik raad het 
iedereen aan.

GEREcyclEDE 

DROOMbANk
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 70m²
Perceel opp. 447m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Leiding 7b
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Leiding 7b (W0611B3–Adjoemaweg 35)

€ 43.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 400m²
Perceel opp. 870m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Kwatta (W0637B6 – Germastraat 8)

P.N.O.T.K.

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Uitvlugt (W0619B6 – L' Hermitageweg 135)

€ 125.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 145m²
Perceel opp. 326m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Centrum (W0636B6 –  Hoogestraat 58)

€ 67.500,-

Soort woning Hoogbouw: Split level / Laag 
 bouw
Bouw opp. 177m²/95m²
Perceel opp. 800m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3/2
Bad en toilet 2/1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Blauwgrond (W0621B6 – J.B.S. Rebostraat 1)

€ 165.000,-

€ 355.000,-

Strakke moderne statige hoogbouwwoning, voorzien 
van alle gemakken, goed gelegen te Uitvlugt. Dit 
hoekterrein lijkt met zijn 410 m² erg klein om een 
woonhuis met zwembad te accommoderen. Komt 
u kijken hoe fraai deze ontworpen is en voorzien is 
van alle woongemakken. Deze onder architectuur 
ontworpen woning is uniek in zijn soort. De woning is 
ontworpen aan het stadsleven, ideaal voor een klein 
druk gezin dat op een toplocatie te Uitvlugt wil wonen, 
voorzien van moderne gemakken en voorzieningen. Er 
is een dubbele garage vanwaar u direct toegang krijgt 
tot de tussenhal die uitkomt in de keuken.

Uitvlugt (W0618B6 - Edmundstraat hoek Willem Anthonielaan)

Soort woning Villa
Bouw opp. 265m²
Perceel opp. 401m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3 (1 master)
Bad en toilet 3 om 3
Bijzonderheden Dubbele garage, zwembad, alarm 
 camera bewaking, warm en koud  
 water 110v/220v
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 396.34m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Een pas gerenoveerde
 laagbouwwoning
Contact info Surgoed Makelaard
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Kasabaholo I6 (W0557B3-Kasabaholoweg 240)

€ 67.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 1272m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Twee huizen op één erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

€ 165.000,-
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Fietsen gebeurt nog te weinig in Suriname; slechts een 
kleine groep maakt slim gebruik van dit vervoermiddel. 
Zijn er te weinig fietsenwinkels? Begrijpen mensen de 

verschillende voordelen van fietsen niet? Is de aanschaf 
van een kwaliteitsfiets relatief toch te duur? Surined is hét 
antwoord op al deze vragen.

Een gepastere kleur is er niet voor het groen geschilderde, historische 
pand op de hoek van de Waaldijk- en de Eugene Albert Gesselstraat 
(voorheen Hogestraat). Fietsen is immers goed voor de gezondheid en 
het milieu. Hiermee zijn al meteen twee voordelen genoemd. 
Surined wil verandering brengen in Suriname als het om fietsen gaat, 
door mensen bewuster te maken van de voordelen en mogelijkheden 
ervan. Daarom voorziet Surined in reparatie, tweedehands verkoop en 
diverse services.

GESTAAG OP GANG
“Het zal wel even duren maar de landelijke bewustwording komt 
gestaag op gang”, vertelt directeur-eigenaar Vincent Monkau 
optimistisch. Dagelijks komen klanten langs met oude fietsen die 
probleemloos gerepareerd kunnen worden. Veel huishoudens hebben 
volgens Monkau tenminste één fiets maar die blijft vaak verwaarloosd 
staan, vanwege een klein mankement of transportprobleem. Oude 
fietsen worden daarom door Surined als service thuis opgehaald voor 
reparatie en weer afgeleverd. Reparaties worden uitgevoerd door een 
zes man sterk team.

Omdat het openbaar vervoer in Suriname niet zo goed geregeld is, zijn 
mensen gauw geneigd ook met een taxi of eigen auto te gaan naar 

plekken dichtbij. Precies hier biedt de fiets uitkomst. Daarnaast draagt 
fietsen bij aan een goede lichamelijke conditie. Maar er is nog een 
voordeel te halen. “Om onze straten minder te belasten en te zorgen 
voor een goede verkeersdoorstroom, is het nu tijd dat Surinamers 
vaker de fiets pakken”, stelt Monkau.

HEt ‘GAt’ DIcHtEN VOOR 
MEER FIEtSENDE SURINAMERS
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advertentie

IEDER WAT WILS
De fiets is sowieso in deze moeilijke economische omstandigheden een 
oplossing. Maar het aanbod liet te wensen over. Daarom is Surined 
gesprongen in het ‘te groot gat in de markt’ en is het publiek al vier 
jaren van dienst. Surined heeft voor ieder wat wils. 

Er zijn in de winkel diverse kinder-, heren- en damesfietsen te vinden. 
De aangeboden fietsen komen uit Europa en daarom van duurzame 
kwaliteit. En omdat ze tweedehands zijn ook nog zeer betaalbaar. Wat 
dat betreft is Surined, dat met reparaties begon, ‘een stap verder’.

“We zijn nog niet zover om splinternieuwe fietsen aan te bieden omdat 
we eerst willen uitbreiden en onze klandizie willen vergroten”, vertelt 
Monkau. “Als het zo goed blijft lopen, zullen we onze vleugels uitslaan 
naar de districten.” Binnen twee jaar moet de eerste filiaal een feit zijn. 
“Maar voor nu zijn onze klanten tevreden en wij ook.”
Voor het pand staat een bestelbusje klaar om fietsen af te leveren en 
op te halen bij klanten. John Elskamp, die vaste klant is, fietst al zijn 
‘hele leven’ en is erg blij met de komst van Surined. Over de zaak en 
Monkau zegt hij: “Ik maak gretig gebruik van de diensten van deze 
goede meneer vanaf het begin van zijn zaak.”
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€ 129.500,-

Een geweldig gelegen object gesitueerd in een oase 
van rust en ligt zeer centraal aan de Ringweg – Noord 
dicht tegen Beni’s park. Het is een ideale eengezins-
woning en is duurzaam en modern opgezet op 500m² 
eigendomserf. Het bebouwde oppervlak is 164m²; dit 
alles in een paradijs van groen, aangrenzend aan een 
binnenplaats. De woning is gebouwd met A-kwaliteit 
materialen. Zo zijn alle hang- en sluitwerk, sanitair en 
tegels Europees en vakkundig aangebracht; over de 
indeling is nagedacht.

Noord (W0612B6 – Helouisestraat 59)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 164m²
Perceel opp. 526m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Prachtige woning gelegen  
 op een ruim terrein
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 315.000,-

Bij de bouw van de woning is nagedacht over de 
veiligheid; het valt op dat zowel het dievenijzer 
gecombineerd met moderne shutterramen en 
muggengaas voorzien is van shocksensoren, het 
gehele terrein is ommuurd met sierhekwerk en 
razorblades. Aan de schutting zijn diverse lampen 
gemonteerd en op het erf zijn er op drie strategische 
plekken lantaarnpalen geïnstalleerd die zowel 
handmatig als via fotocel bediend kunnen worden. 

Noord V1  (W0576B6 - Pelikaanstraat 11)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 380m²
Perceel opp. 1113m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5 
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoekterrein met slide hoogbouw   
 en zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 190m²
Perceel opp. 600.70m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Comm. T10 (W0532B3-Zonnedauwweg)

€ 95.000,-

P.N.O.T.K.

Deze unieke woning is een echt statig landhuis, 
gelegen op een riant landgoed langs een fraaie kreek. 
Het is gebouwd met liefde en gebruikmakende van 
architectuur en duurzaam materiaal. Dit object zal 
direct opvallen vanwege de vele accenten die gebruikt 
zijn bij de bouw en ontwikkeling van het huis evenals 
de tuin. Het zal u gelijk opvallen dat de hoofdentree van 
de woning in de woonkamer uitkomt, middels een ruim 
voorbalkon kunt u rechtstreeks de woonkamer betreden 
door de robuuste hoge voordeuren. Het zeer hoge pla-
fond geeft een ruimtelijke indruk en laat de warme lucht 
opstijgen waardoor de woonkamer opvallend koel blijft.

Leiding, Wanica (W0613B6 – Marga Werkhovenweg 72, Noord Polderdam)

Soort woning Landhuis
Bouw opp. 375m²
Perceel opp. 3000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leiding, Noord polderdam
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 140m²
Perceel opp. 370m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden Appartement erbij
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Charlesburg (W0590B6 - Khadiweg 45)

€ 67.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 388m²
Perceel opp. 655.22m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble
 7106677

Noord (W0608B6–Heliumstr. hk. Osmiumstr.)

€ 135.000,-
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Voor het bouwen en onderhouden van vastgoed,  
is een grote diversiteit aan industriële machines 
nodig. Vanaf 2008 biedt Diba Suriname NV een 
breed scala aan machines op de lokale markt aan, 
voor zowel hout- als metaalbewerking. Daarnaast 
wordt voorzien in de levering van onderdelen en 
een uitstekende service.

Diba Machinehandel Suriname NV is voortgekomen uit Diba 
Machinehandel BV, een Nederlands familiebedrijf dat is 
opgericht in 1978 en al ruim 40 jaar een begrip in de markt  
voor gebruikte machines.

De Surinaamse markt wordt vanaf 2008 direct 
toegeleverd door Diba Machinehandel Suriname NV, 
gevestigd op een ruime locatie aan de Commissaris 
Weythingweg # 324. Surinaamse bedrijven kunnen 
hier terecht voor onder meer: gebruikte en nieuwe 
hout- en metaalbewerkingsmachines, machines 
voor de houtzagerijindustrie, houtdrooginstallaties 
en slijperijmachines. Naast onderdelen behoren ook 
gereedschappen, zoals zaagbladen, schaafmessen, 
freesbeitels, slijpstenen, diamantschijven, bandijzer, 
petband en nog veel meer tot het leveringsaanbod.

Vanuit deze locatie biedt men tevens een adequate service 
voor reparatie en preventief onderhoud van machines.

Diba Machinehandel Suriname NV streeft naar een 
duurzame relatie met haar klanten en beoogt, met 
een flexibele en adequate manier van werken, een 
toegevoegde waarde te zijn voor de Surinaamse markt.
 

De vestiging is gelegen aan de
Commissaris Weythingweg nummer 324 en

bereikbaar op +597 338087 - 8109713 - 7221095 

DUURzAME MAcHINES VOOR 
AANNEMERIj, MEUbEl- EN zAGERIjINDUStRIE
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Sales Locations
Peniel @ Jan Toorop straat #22  8563040

456356
453888

ADORE @ Anamoestraat #19
Savon Du Monde @ Lunastraat #6

Peniel unisex bracelets are made 

of 100% natural stone beads.

 Peniel seeks agents / distributors

@ Peniel_Suriname

@ Peniel Suriname contact@peniel.online

+597 8563040 
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 205m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 9
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Woning met een uitstraling  
 van een monumentaal gebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

 Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

€ 147.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 310m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord (W0635B6 – Florantijnstraat 502)

€ 255.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 40.000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Warm en koud water/220V
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca  (W0524B3 - Tayerbladweg)

€ 117.500,-

€ 1.150.000,-

Dit huis is zeer indrukwekkend om te zien; behalve een 
zeer massieve bouw van 3 fraaie woonlagen beschikt 
dit huis over alles wat u wilt wensen. Het ruime eigen-
domsterrein van 3000m² is gelegen te Morgenstond 
en biedt vanaf de bovenste etage zicht op de Surina-
merivier. Op het terrein bevindt zich een zwembad met 
buitenkeuken en een lounge area, diverse opstallen 
en een basketbal-/mini voetbalveld. Het gehele terrein 
is in cultuur gebracht en omheind met een massieve 
schutting.

Noord, Morgenstond (W0547B9 - Frans Madamstraat)

Soort woning Hoogbouw 3 woonlagen
Bouw opp. 1100m²
Perceel opp. 3000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 5
Bijzonderheden Prachtige villa met zwembad en   
 basketbal course op 3000m²   
 eigendomsgrond
Contact info Surgoed Makelaardij Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 390m²
Perceel opp. 686m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leuke hoogbouwwoning met  
 twee complete woonruimten
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta O3  (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

€ 83.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 6.689m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Landbouwgrond plus woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Saramacca (W0592B3-Catharina Sophia 130)

€ 45.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 900m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/5
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Tourtonne (W0631B6 – Manukastraat 151)

€ 260.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 140m²
Perceel opp. 574m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Kasabaholo (W0638B6 – Hubbardstraat 16)

€ 85.000,-
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IEDERE DAG OPEN VAN 

11.00 TOT 02.00 uur

Van Sommelsdijckstraat 8 

 +597 473 147 

BA R  -  R E S TAU R A N T

De Dijck

Prijsrange 65 - 180 SRD

BAR
LUNCH
DINER

SNACKS
KIDSMENU

LOADED 
FRIES 
PASTA’S 
GRILL 
BURGERS
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€ 157.500,-

Vrijstaande woning geheel omrasterd met aan de 
voorkant opgetrokken steen- en traliewerk, en waarbij 
de linker-, rechter- en achterzijde volledig opgetrok-
ken zijn van steen. De tuin is versierd met veel groen 
en bomen, wat een prettig gevoel geeft om thuis te 
komen na een drukke werkdag of een dag van weg 
geweest. Er is gebouwd met het oog op het feit dat 
het meeste leven in de woonkamer en op het erf is, 
vandaar deze woning beschikt over een ruime woon-
kamer en een ruime achtertuin met een tuinhuis.

Uitvlugt (W0630B6 J.S. Lawtonlaan 3)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards
 8510812

€ 160.000,-

Deze vijf slaapkamer woning staat aan de Sitalweg, 
een zijstraat van de Indira Ghandiweg. Het huis staat 
op een eigendomsperceel van 1790m². De woning 
heeft beneden een oppervlakte van 72m² en bestaat 
uit een slaapkamer, een keuken, voorzaal en een bad 
en toilet. De bovenwoning heeft een oppervlakte van 
192m² en bestaat uit 4 slaapkamers, nog een keuken, 
voorzaal, bad en toilet en balkon. De woning is voor-
zien van een prachtige houtenvloer. Beneden zijn er 
totaal 3 bergingen en een prachtige tuin. De tuin heeft 
vele fruitbomen zoals manjabomen, sinaasappels, 
dragonfruit, pompelmoes en bacove.

Wanica, Leiding (W0585B9 – Sitalweg 17)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 265m²
Perceel opp. 1790m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Soort woning Laagbouw Villa
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Mooie strakke nieuwbouw-
 woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Morgenstond V2 (W0591B6 - Rowtistraat 5)

€ 128.000,- € 1.100.000,-

Dit massief gebouw met een bouwoppervlakte van 
1400 m² staat op een terrein van 1600 m² aan de In-
dira Gandhiweg, vijf minuten verwijderd van Lelydorp. 
De Indira Gandhiweg is een belangrijke geasfalteerde 
hoofdweg, die leidt naar de Internationale Johan Adolf 
Pengel Luchthaven. Lelydorp, voornamelijk de Indira 
Gandhiweg is de laatste jaren enorm tot ontwikkeling 
gekomen. Er is veel bedrijvigheid op deze lange weg 
en er wordt flink geïnvesteerd in zakenpanden. Dit 
pand is geschikt als bedrijfspand en woonruimte. 

Para (W0610B9 – Indira Gandhiweg 644)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 1400m²
Perceel opp. 1600m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 7
Bad en toilet 8 om 8
Bijzonderheden Bedrijfspand annexwoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Alicia Chin A Foeng - 7176125

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 1886m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Leuke laagbouwwoning,  
 landelijk gelegen met aparte  
 overloop naar vrijstaande  
 keuken. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sara'ca A7 (W0604B6–Hein Djojopawirostraat) 

€ 64.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 476m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Ruim woonhuis robuust  
 gebouwd, landelijk gelegen  
 tegen een scherpe prijs.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Tout Lui Faut R14 (W0603B6-Roggestraat 7)

€ 87.500,-
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€ 138.000,-

Vaak kom je een woning tegen met een verhaal, een 
verhaal door de inspiratie van de architect of maker 
ervan. Deze in eerste ogenblik schijnbaar eenvoudige 
houten woning, verbergt bijzondere huiselijke accen-
ten voor optimaal leef- en woongenot. Dit terrein is 
gelegen aan de geasfalteerde weg naar Domburg; ter 
hoogte van Boxel ligt deze leuke eigentijdse woning. 
De woning staat op een terrein van 30m straatbreedte 
en 35m tuindiepte. Wat gelijk op-valt, is de met liefde 
verzorgde tuin waarbij diverse bomen en sierheesters 
met beplanting gekweekt zijn; alles is in harmonie met 
elkaar en geeft een heerlijk landelijk ‘groen’ gevoel.

Boxel S14 (W0606B6 - Sir Winston Churchillweg 691)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 1050m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 om 2
Bijzonderheden Een woning met liefde gerenoveerd  
 met tal van bijzondere accenten.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 625.000,-

Dit prestigieuze object ligt in een villawijk te Com-
mewijne op het verkaveling project Palm Village. Het 
object ligt vooraan op het project aan een betegelde 
weg. Het project is 24 uur bewaakt en betreft een 
semi-gated community met een VVE die toeziet op de 
faciliteiten en het bestuur en de handhaving. De straat 
heeft gesloten riolering en straatverlichting en alle 
andere nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De uitvalswe-
gen zijn goed begaanbaar en zeer gemakkelijk bereik-
baar, openbaar busvervoer is op loopafstand aanwezig. 
Alle nutsvoorziening zijn aanwezig in de omgeving.

Commewijne, Palm Village  (W0579B9 - Palm Village pc 8)

Soort woning Luxe villa complex    
 met zwembad en appartementen
Bouw opp. 658m²
Perceel opp. 1236m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 5
Bijzonderheden Een miljonairsvilla met alles erop  
 en eraan 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 120.000,-

Deze laagbouwwoning is een op zichzelf staande wo-
ning in een beveiligde buurt aan de overkant van de 
Suriname rivier in het beveiligde project Palm Village. 
De woning heeft geen eigen omrastering, alhoewel 
de fundering ervoor wel is gelegd. Verder is deze 
woning gelegen langs een van de afwateringskanalen 
van Palm Village. Het perceel is ruim 1000m² groot, 
is gelijk of iets hoger dan de straat, en geeft je een 
ruimtelijk gevoel. Wij kunnen van deze woning zeggen 
dat het een hedendaagse woning is en goed onder-
houden. De woning ademt een prettige atmosfeer uit 
van zowel de buiten- als de binnenkant.

Commewijne (W0597B6 - Betelpalmlaan 39)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 1070m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Woning met een open keuken en
 ruim achterterras
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards 
 8510812

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 320m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3 toilet/ 2 bad
Bijzonderheden De woning staat op twee  
 percelen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Clevia U1 (W0575B6 - Mandarijnstraat 33)

€ 170.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 344m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoogbouwwoning
 met 2 woonruimten 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Noord U4 (W0539B6 - Dr. Axwijkstraat 38)

€ 145.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 185m²
Perceel opp. 1005m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica A3 (W0605B6-Roy Natoenieweg 16)

€ 99.000,-
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€ 175.000,-

Deze vijf slaapkamerwoning staat aan de Callisto-
straat, een zijstraat van de Aquariusstraat (omgeving 
Kwatta). De woning staat op een terrein van 1343 m².
De indeling van de woning ziet er alsvolgt uit: De 
benedenwoning bestaat uit twee slaapkamers, een 
keuken, voorzaal en een bad en toilet. De slaapkamers 
en de voorzaal van de benedenwoning zijn voorzien 
van airco’s. Vanuit zowel een binnen- als een buiten-
trap komt u op de bovenste verdieping. De bovenwo-
ning bestaat uit drie slaapkamers, nog een keuken, 
voorzaal en bad en toilet. Beneden is er een gesloten 
garage voor 2 auto’s, een berging en een grote tuin.

Kwatta (W0598B9 - Callistostraat 9)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 294m²
Perceel opp. 1243m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 5 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

€ 109.000,-

Een comfortabele woning voor een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. Efficiënt gebouwd in twee 
woonlagen, op een perceel van 306 m², waardoor er 
ruim voldoende woonoppervlakte(234 m²) gecreëerd 
is. Er rest alsnog een redelijk aantal vierkante meters 
tuin die onderhoudsvrij is aangelegd. De woning valt 
op door het modern ontwerp waarin eigenlijk alle 
mogelijke woonwensen verwerkt zijn. Een prettig 
balkon c.q. terras, zowel aan de voor- als achterzijde 
(windzijde) van de woning.

Charlesburg (W0629B6 – Kartaramstraat 6A)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 234m²
Perceel opp. 307m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

€ 129.000,-

De woning is achter op het erf gesitueerd en heeft los 
een aparte bergruimte voor hydrofoor, boiler en an-
dere opslag. Onder de woning is er een open carport 
vanwaar u gemakkelijk toegang krijgt tot de woning. 
De woning heeft 3 ruime slaapkamers waarvan 2 
een bad en toilet delen. Daar tussenin ligt de ruime 
woonkamer met open keuken voorzien van de basis-
gemakken. Op een aparte vleugel van de woning ligt 
de master bedroom met zijn eigen bad en toilet ruimte 
en een kleine walk-in-closet. De hoofdingang van de 
woning ligt aan de straatzijde met een klein 
schattig voorbalkon.

Commewijne (W0623B6 – Coyolpalmlaan 4)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 230m²
Perceel opp. 1003m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1896m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Tamanredjo km 20 (W0584B6 - Oost-West verbinding 859)

€ 130.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 460m²
Perceel opp. 949.12 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 bad/ 3 toilet
Bijzonderheden Langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Comm. (W0521B9 – Palissadepalmlaan 29)

$ 300.000,-

WATERFRONT PROPERTIES

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 95m²
Perceel opp. 285m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Houten starterswoning
 4km afstand van het centrum  
 Paramaribo
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Schimmelpennick Q4 (W0586B6-Jacobstraat 4)

€ 44.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 4210m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Grondhuur uitgegeven
 in 1998
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sar'ca A4 (W0474B9–Damboentong 24)

€ 80.000,-

Eproliving
"Where Beauty Lives"

EPRO Living
Frederik Derbystraat 37-39
+597 411332 / 422441
living@epronv.com

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 475m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 om 2
Bijzonderheden Woning met een gesloten  
 boventerras
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards - 8510812

Wanica P14(W0578B3-Tout Lui Faut, Perc 12)

€ 79.500,-

€ 127.500,-

Ruime woning op een hoekperceel in Paramari-
bo-Noord. Zeer centraal gelegen hoekwoning op een 
eigendomsperceel van 600 m². Het perceel grenst aan 
een belangrijke doorgaansweg naar Morgenstond en 
aan de andere zijde bevindt zich de ingang van een 
rustige woonwijk. De woning met een bouwopper-
vlakte van 213 m² is midden op het perceel gebouwd 
waardoor er ruim voldoende tuin rondom aanwezig is. 
De woning is ruim van opzet en beschikt ook over een 
zeer diepe garage voor 2 auto’s.

Noord (W0628B6 – Kristalstraat 87)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 213m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

€ 340.000,-

Een woning als deze kom je niet vaak tegen. De 
woning is gebouwd zoals er vroeger gebouwd werd, 
waar er geen plafond is aangebracht maar tegen de 
dakplaten is afgewerkt. De houten accenten tegen 
het plafond maken het geheel helemaal af en met het 
gigantisch voordeel; geen vleermuizen en een koele 
woning. Een zeer warme uitstraling heeft de houten 
vloer op het geheel; in de woonkamer heb je een 
fijn uitzicht op de rivier dat wordt versterkt door de 
houten schuifdeuren. Als beide deuren open zijn heb 
je een open ruimte van wel 3 meter in de breedte.

Houttuin (W0622B6 – Sir Winston Churchillweg 481b)

Soort woning Villa
Bouw opp. 219m²
Perceel opp. 1899m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 3/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards
 8510812
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 65m²
Perceel opp. 1.4 ha
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Saramacca (W0582B3 - Baliweg 169)

€ 39.500,-

WONINGEN
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€ 230.000,-

Deze klassieke woning gelegen in een residentiële 
omgeving staat op een prachtig terrein van maar liefst 
1472m². U kunt de woning vinden door vanuit richting 
Kernkampweg, rechtsaf de Gemenelandsweg in te 
rijden, daarna rijdt u de Brokopondolaan in en slaat u 
bij de 2e zijstraat rechtsaf, de Mr. E.O. Th. Wonglaan 
in. Op nummer 26, staat deze klassieke woning, welke 
jaren geleden gebouwd is voor een “stijl en smaak” 
die paste in die tijd. De woning was voorzien van alles 
om van een goed en mooi leven te genieten.

Uitvlugt (W0589B9 - Wonglaan 26)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 239m²
Perceel opp. 1.472m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Top deal  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

€ 135.000,-

De zeer goed onderhouden woning heeft alle voorzie-
ningen voor comfortabel en veilig wonen in een om-
geving met goede sociale controle. Er is een diversiteit 
aan winkels in de omgeving en alles is op loopaf-
stand. De goed verzorgde tuin rondom de woning is 
onderhoudsvriendelijk aangelegd met veel potplanten. 
De toegang naar de woning is via een ruim en breed 
terras. Een comfortabele plek op de wind, van waaruit 
goed zicht is op de bedrijvigheid in de omgeving. De 
woning is praktisch ingedeeld waarbij er een subtiel 
niveauverschil aangebracht is tussen de ‘living’ en de 
overige ruimten.

Kasabaholo (W0627B6 – Kasabaholoweg 199)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Bouw opp. 260m²
Perceel opp. 1.47ha²
Titel grond Grondhuur tot 2025
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Ruim woonhuis gelegen op  
 een riant terrein
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Leiding 9 B8  (W0596B6 - Leiding 9 #157)

P.N.O.T.K.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 1796m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Paramaribo, W0542B3 - Tonkastraat 11)

€ 62.500,-€ 135.000,-

Deze stijlvolle woning is in september 2006 opgeleverd 
en is sedertdien heel goed onderhouden. Het is een 
woning met een goede flow vanuit de garage door 
het geheel huis. Wat gelijk opvalt, is de garage voor 
twee auto’s en de moderne en simplistische keuken in 
het huis. De woonruimte en open keuken zijn sfeervol 
ingericht en zorgen voor een heel aangename wooner-
varing. De drie ruime en goed ingerichte slaapkamers 
zijn naast de keuken gesitueerd. Elke slaapkamer 
heeft een airco speciaal voor de hete dagen. Als u 
door het huis loopt ziet u dat er gebruik is gemaakt 
van A1-kwaliteit materiaal.

Morgenstond (W0616B6 – Krakoenstraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 481m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 155m²
Perceel opp. 2925.25m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Ruim perceel met voldoende  
 uitbreidingsmogelijkheden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

 Leiding A12 (W0544B6-Koewarasan Serie A no.64)

€ 68.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 2000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Casco woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Leiding 19 B9 (W0563B6-Nieuw Weergevondenweg)

€ 62.500,-

€ 312.500,-

Dit  zakenpand, het vroegere DHL gebouw bestaat 
uit een voor- en een achtergedeelte en staat los van 
elkaar. Het voorste gedeelte bestaat uit een kantoor-
gedeelte wat gedateerd is en eigenlijk aan vervanging 
toe is. Het achterste gedeelte bestaat uit een ruime 
loods gebouwd met een stalen constructie die gebruikt 
kan worden naar uw eigen inzichten. Het terrein is 
ruim 900 vierkante  meter; 15 meter breed en wel zo’n 
66 meter lang naar achteren, waar je menig bedrijfs-
activiteit tot ontwikkeling kan brengen.

Paramaribo - Centrum Q7 (Z0545B6 - Fred Derbystraat 151)

Bouw opp. Hoofdgebouw 411m²
 Magazijn 341m²
Perceel opp. 940.30m²
Titel grond Erfpacht  
Slaapkamer  
Bad en toilet 
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

€ 339.000,-

Deze 6 slaapkamer woning staat op een ruim terrein 
van 640m² groot. De woning staat centraal op het 
terrein en heeft rondom bestrating met klinkers en een 
inrit vanaf de straat naar de garage met een automa-
tische garagedeur. Een andere auto kan geparkeerd 
worden onder de fraaie carport die doorloopt tot 
het terras achter de woning. Vanuit zowel de garage 
als het voorbalkon kunt u toegang krijgen tot de 
woonkamer met een apart keuken gedeelte Vanuit de 
dubbele openslaande tuindeuren krijgt u toegang tot 
het achterterras.

Noord (W0632B6 – Bergamotstraat 8)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 320m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 6
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1
Bijzonderheden Grote bedrijfsloods met
 4 roldeuren 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Beekhuizen P8 (Z0034B6 - Groenhartstraat)

€ 127.500,-

€ 267.500,-

Deze 4 slaapkamer woning staat op een ruim terrein 
van 640m² groot. De woning staat centraal op het 
terrein en heeft rondom bestrating met klinkers en een 
inrit vanaf de straat naar de garage met een auto-
matische garagedeur. Vanuit zowel de garage als het 
voorbalkon kunt u toegang krijgen tot de woonkamer 
met een aparte keuken gedeelte. Via de schuifdeur 
krijgt u toegang tot het achterterras. De indeling op de 
begane grond is speels en uniek, een woonkamer die 
los staat van de keuken, maar door de praktische in-
deling toch een open karakter heeft. De begane grond 
heeft een slaapkamer en een sanitaire ruimte.

Noord (W0634B6 – Bergamotstraat 12)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 74m²
Perceel opp. 8002m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Saramacca (W0553B3-Borneoweg perc. No 132a)

€ 65.000,-

€ 135.000,-

Deze moderne laagbouwwoning is voorzien van alle 
gemakken. De woning is gebouwd in 2017 waarbij ge-
dacht is aan alle details voor optimaal woongenot. De 
woning staat op een terrein van 331m² en is dusdanig 
gebouwd erop dat er rondom de woning toch ruimte 
is voor terrassen en zit gelegenheid in de aangelegde 
tuin. De tuin bestaat uit nette bestrating met grind 
en sierplanten. Aan de voorzijde van de woning heeft 
u een pergola met daaronder dubbele parkeerplaats. 
Vanwege privacy is de woning zodanig geplaatst en 
ingericht dat u geen inkijk vanuit de straat heeft.

Beni’s Park O2 (W0560B6 - Columbiastraat 16)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 155m²
Perceel opp. 331m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Laagbouwwoning gebouwd onder  
 architectuur, moder en cosy.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

€ 285.000,-

Bent u een liefhebber van moderne architectuur met 
enigszins een moderne industriële look en veel glas en 
metaal erin verwerkt dan is dit huis zeker een bezich-
tiging  waard. Deze riante woning van 325m² staat op 
een perceel van 550m². Het woonhuis heeft een cen-
trale ingang waar u gelijk binnen stapt in de woonka-
mer met open keuken. De woonkamer kenmerkt zich 
door veel lichtinval en een directe aansluiting op het 
ruime terras gericht op het zuiden. De open keuken 
speelt een centrale rol met het kookeiland in combina-
tie met het leefgedeelte in de woonkamer.

 Kwatta J2 (W0535B9 - Cosy Ville 6)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 325m²
Perceel opp. 550m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 om 3
Bijzonderheden Moderne nieuwbouwwoning
 gelegen in een gated project
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 273m²
Perceel opp. 344m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Ruime woning met veel opties
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (W0555B9 – Mahinderstraat 1)

€ 115.000,-

€ 142.500,-

Dit terrein ligt aan de hoofdweg en heeft genoeg 
ruimte met een kantoor c.q. woon pand in aanbouw, 
dat ook gebruikt kan worden om zakelijke doeleinden 
te ontwikkelen. Deze woning staat op een ruim terrein 
in een L-vorm met een in aanbouw zijnde woning c.q. 
kantoorpand. Er was op dit terrein een begin gemaakt 
om hout te verkopen, en vanwege het ruime terrein 
leent dit zich er goed voor. Het terrein is gelijk met de 
straat; dat komt doordat er behoorlijk is geïnvesteerd 
in het ophogen van het terrein en dat is het verschil 
met de omliggende terreinen die zo een 50 cm lager 
liggen dan dit terrein.

Commewijne (Z0618B6 – Pronkweg)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 112m²
Perceel opp. 1950m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Belwaarde, Commewijne
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 167m²
Perceel opp. 2.400m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 2.400m² erfruimte met een  
 laagbouwwoning van 167m²  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Leiding 19 C10 (W0588B6 - Jesrunweg 42)

€ 52.500,-
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Het ondernemersbloed stroomt al zeker een eeuw 
binnen de familie Brahim. Het begon met opa Michel 
Brohim, wiens naam foutief werd genoteerd in het 

bevolkingsregister. Hij vertrok in de jaren 1900 met zijn gezin 
uit Libanon, op zoek naar een betere toekomst in Suriname. 
Schoenenwinkel Martha Mireille bestaat vijftig jaar. Dankzij 
een modieuze, Europese kwaliteitscollectie blijven haar 
klanten bijdetijds erbij lopen.

“Dankzij mijn opa die het terrein aan de Zwartenhovenbrugstraat 153 
had gekocht, hebben mijn moeder en vader – Trees en Mike Brahim – 
in 1969 schoenenwinkel Martha Mireille, vernoemd naar 
mijn jongste zusje, kunnen opzetten”, vertelt zoon 
Michel Brahim. Hij en zijn vrouw Mardya hebben de 
zaak nieuw leven ingeblazen. Na het overlijden 
van zijn vader, drie jaar geleden, besloot het 
koppel deze vijftigjarige familielegende voort 
te zetten. “Mijn vader had mij 
dat gevraagd voordat hij 
overleed en op het hart 
gedrukt zijn legende 
levend te houden.”

VERNIEUWENDE STIJL
Ondernemen zit ze gewoon in het bloed. “Als kleine jongen al moest ik 
in de schoenenwinkel helpen”, vertelt Michel lachend. Ook zijn vader 
stond toen na zijn werk als mijnbouwkundig ingenieur in de winkel 
met zijn vrouw. “Met de voor die tijd vernieuwende stijl, de toewijding, 
de goede smaak, de juiste inkoop  en het enthousiasme van mijn 
ouders was Martha Mireille niet meer weg te denken als het ging om 

schoenen”, rakelt Michel op.
Het overgrote deel van het werk in de winkel, 
is in handen van zijn vrouw Mardya. Met haar 
liefde voor schoenen en ondernemen houdt zij 
de collectie van Martha Mireille bijdetijds voor 
hun klanten. “Schoenen zijn onze specialiteit en 
we houden zo goed als mogelijk de verschillende 
trends in de gaten. In het begin was dat wel 
een uitdaging, maar intussen weten we steeds 
beter wat onze klanten willen”, vertelt Mardya 
enthousiast en zelf schoenenliefhebber. Met een 
veelzeggende lach: “Er zijn heel weinig vrouwen 
die niet van schoenen houden. Het is een lust 
om een winkel binnen te stappen die stijlvol is 
ingericht. Dat aangename gevoel willen we onze 
klanten geven als ze in onze winkel komen.”
Martha Mireille heeft oog voor comfortabele 
leren schoenen voor het werk én trendy 
uitgaansschoenen, voor zowel heren als dames. 
Niet alleen het assortiment is bijdetijds, ook het pand kreeg een 
renovatiebeurt. “We hebben de winkel een facelift gegeven en een 
nieuw filiaal geopend aan de Johannes Mungrastraat 8.” In een 
gekoelde ruimte kun je, in zowel de hoofdwinkel als het filiaal, de beste 
service verwachten, omringd door een breed scala aan schoenen voor 
het gehele gezin en kleurrijke schilderijen van Surinaamse kunstenaars.

ALS GEGOTEN
Het aanbod van modieuze en Europese kwaliteitsschoenen heeft 
Martha Mireille altijd onderscheiden van andere winkels. “Wij staan 
voor schoenen van hoogwaardige materialen, met een trendy imago 
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advertentie

en een elegante uitstraling. En niet alle voeten zijn hetzelfde”, vertelt 
Mardya over het maatwerk dat Martha Mireille biedt. 
In het assortiment is voor vrijwel elke voet iets passend, ook de 
‘probleemvoet’. “Zo hebben wij schoenen met een bredere leest voor 
de vollere voet, die toch stijlvol zijn.”
Naast ‘aangename winkelsfeer’ heeft Martha Mireille 

klantvriendelijkheid, klantenservice en eerlijk advies hoog in het 
vaandel. “Daarmee willen wij het verschil maken en dat geeft ons na 
vijftig jaar nog steeds bestaansrecht. De schoenen moeten niet alleen 
mooi zijn aan je voeten, maar ook als gegoten zitten. 
Zodat onze slogan op jou van toepassing is: ‘Martha Mireille, My 
Favourite Shoes’.”
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€ 399.000,-

Riante en degelijk gebouwde woning in zeer goede 
staat van onderhoud. De woning is ruim van opzet en 
bijna volledig omsloten door een mooi aangelegde tuin 
met verschillende fruitbomen. Het perceel is aan de 
straatzijden omheind met solide materialen, waarlangs 
functionele beplanting aangelegd is om niet alleen 
de privacy te waarborgen, maar ook de aangename 
rustgevende sfeer van een groene omgeving te bena-
drukken. De indeling van de ruimten in de woning is 
eveneens weldoordacht, aangezien alle slaapkamers 
grenzen aan de tuinzijde.

Uitvlugt (W0625B6 – Ramalaan 28)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 450m²
Perceel opp. 1400m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1425m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Tropisch karakter nabij de  
 Golfbaan
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica M11 (W0549B6 - Jozefweg)

€ 135.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 525m²
Perceel opp. 776m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden Wonen en werken
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Saramacca (W0569B9 - Lakatanweg 559)

€ 99.500,-

€ 60.000,-

De woning staat in een zijstraat van de Sophia’s Lust-
weg, niet ver van de Derde Rijweg. Het idee van dit 
huis was oorspronkelijk om als appartementencomplex 
te verhuren en is ook zo ingedeeld. De benedenruimte 
bestaat uit 2 appartementen met eigen bad en toilet, 
een keuken en de bovenwoning bestaat uit twee 
slaapkamers, een woonruimte en een balkon. U kunt 
natuurlijk afzien van deze doelstelling en kunt u het 
pand omzetten in een woonhuis of deels te verhuren. 
Het een en ander zal dan anders ingedeeld moeten 
worden, maar dat kan gemakkelijk geschieden.

Wanica (W0626B6 – Henkie Spalburgweg 62)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 350m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Soort woning Hoogbouw:
Bouw opp. 190m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3/3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards 
 8510812

Commewijne (W0624B6 – Zonnedauwweg 5)

€ 129.500,- € 287.500,-

Deze 3 slaapkamer woning staat op een ruim terrein 
van 640m² groot. De woning staat centraal op het 
terrein en heeft rondom bestrating met klinkers en een 
inrit vanaf de straat naar de garage met een auto-
matische garagedeur. Vanuit zowel de garage als het 
voorbalkon kunt u toegang krijgen tot de woonkamer 
met een apart keuken gedeelte. Via de schuifdeur 
krijgt u toegang tot het achterterras. De indeling op 
de begane grond is speels en uniek, een woonkamer 
die los staat van de keuken, maar door de praktische 
indeling toch een open karakter heeft.

Noord (W0633B6 – Bergamotstraat 10)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497



Voor meer informatie:Deze prachtige extra gated high 
end woonwijk ligt te Paramaribo-
Noord in het project Tourtonne 
Exclusive!

Tourtonne Exclusive is een gesloten pro-
ject met beveiliging en een ondergronds 
stroomnetwerk.  De wegen zijn betegeld en 
stroom, water en een gesloten riolering zijn 
aanwezig.

In dit project liggen privé kavels variërende 
tussen de 915 - 2.610m² langs het water 
met een prachtig uitzicht!

80% van de kavels grenzen aan het meer 
en zijn € 85,- per m². 20% van de kavels 
grenzen aan twee straten en zijn € 75,-
per m². De hoekkavels aan het water zijn
€ 100,- per m². Dit zijn vaste prijzen en er 
zijn geen overdrachtskosten aan verbonden!

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname

info@surgoed.com | +597 493497
www.surgoed.com

exclusieve kavels te koop

in paramaribo - noord!
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De ‘Mama Kerki’, zoals de Grote Stadskerk van de 
Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) 
liefkozend heet, is een van de markantste gebouwen 

aan de Steenbakkerijstraat. Het oude karakter van het 
gebouw is terug te vinden in de kleur, de balkonstijl en de 
vensters in boogvorm. De EBG vierde dit jaar haar 240-jarig 
bestaan, een reden voor Surgoed om eens een kijkje 
te nemen.

Afgeschermd door het ijzeren hekwerk met bakstenen posten, is de 
kerk vanaf de straat nog goed te zien. Boven de hoofdingang staat 
groot: ‘1778’ en daaronder ‘God is liefde’. In dat jaar werd op deze 
plek werd de eerste EBGS-kerk gesticht. In een kamer van zes bij acht 
meter, werden de eerste bijeenkomsten gehouden en 
bekeerlingen gedoopt.

De geschiedenis leert dat de noodzaak voor een kerk er was. En 
dan ook een hele bijzondere: het werd de eerste gemeente voor 
de creoolse samenleving. De kamer was al na een jaar al te klein 
om plaats te bieden aan allen die wilden komen, dus werd de kerk 
uitgebouwd. Omdat het aantal leden bleef groeien, werd in 1779 
besloten het gebouw opnieuw te vergroten. Daarbij werd beroep 
gedaan op extra bijdragen van de leden, maar er werd ook een schuld 
genomen. Uiteindelijk kon in 1813 de inwijding van het vergrote 
gebouw plaatsvinden. 
In 1847 vond de laatste verbouwing plaats en verkreeg de kerk 
haar huidige gestalte van dertig meter in lengte, circa vijftien meter 
in hoogte en evenzoveel in diepte. Het geheel afgedekt door twee 
schuine, tamelijk steil aflopende dakvlakken.

HOOFDINGANG
Samen met de pastorie, eveneens op het terrein naast de kerk, 
vormt het complex een oogstrelend stadsbeeld. Het is net als overige 
monumentale gebouwen volledig uit hout opgetrokken. 
Het kerkgebouw is wonderlijk tijdens de grote stadsbranden in 1803 en 
1821 gespaard gebleven. Waar nu de hoofdingang is, was jaren geen 
deur. De middendeur aan de straatkant werd pas bij een restauratie in 
1926 ingevoegd. Zes grote mooie vensters sieren het gebouw, naast de 
bakstenen stoepen met zijtrappen. De dubbele paneeldeuren staan er 
statig bij. 

DE GROtE StADSkERk
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BINNENRUIMTE 
De binnenruimte van het witte gebouw bestaat uit drie verdiepingen. 
Ook de banken, preekstoel en de ruimte voor het orgel zijn wit; de 
kleur die heiligheid symboliseert binnen de EBG. Op de benedenvloer 
is duurzaam plaveisel gelegd dat tussen de banken bedekt is met 
kokoslopers. Bij de preekstoel, aan de zuidelijke kant van het gebouw, 
is er een hoge kansel gebouwd die moet zorgen voor een betere 
akoestiek. Deze werd in augustus 1870 in gebruik genomen. 
In die tijd waren geluidsversterkers toekomstmuziek en moest met 
behulp van de bouwstijl ingespeeld worden op de behoefte de preek 
goed te kunnen verstaan.
 
VERDIEPINGEN 
Aan beide kanten van de bovenste verdieping, verstevigd door zware 
houten draagbalken, zijn er kamers te zien. Daar hebben in de 
beginjaren van de gemeente zendelingen gewoond met hun gezinnen. 
Deze derde verdieping werd pas in het jaar 1847 bijgebouwd. Bij 
verbouwingen in 1870 werden de zendelingenwoningen ontmanteld en 
galerijen ingebouwd die voorzien zijn van ruimtes die voor kerkelijke 
doeleinden gebruikt worden. Het orgel van de gemeente is ook op de 
bovenverdieping geplaatst om zo de kerkgangers op prachtige tonen 

te trakteren. Opvallend is dat de kerk weinig tot geen verfraaiingen 
heeft. Er is een strakke stijl toegepast die doet denken aan 
minimalistische bouwstijl. De enige verfraaiing zijn de woorden van 
Psalm 103, vers 12 die in gouden letters zijn aangebracht toen de 
kerk haar 50-jarig bestaan vierde. “Prijze Masra, joe, mie zieli, alasani 
disi de na mie ini, moe prijze Hem santa nem! Prijze Masra, joe, mie 
zieli, no vergiti ala da boen, disi Hem ben doe joe” staat deels aan 
weerszijde in de lengte van de kerk. Los daarvan zorgt de witte kleur 
voor een steriele uitstraling en is het donkergroen van de vensters 
rustgevend, zoals dat hoort bij een dergelijk gebouw.

CONSTANT ONDERHOUDEN
Doordat de Grote Stadskerk geheel van hout is, zijn reparaties en 
restauraties een constante activiteit. In verband met het 240-jarig 
bestaan, is er weer aan het gebouw gewerkt en zijn de nodige 
reparaties uitgevoerd. 

De financiën hiervoor worden verkregen door middel van bijdragen van 
gemeenteleden en fundraisingsactiviteiten van de EBGS. De gemeente 
is er trots op dat haar ‘Moederkerk’ er keurig bijstaat en zal er alles aan 
doen om dit nog eeuwen zo te houden.
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Leven doe je in de tropen vaak 
buiten. En zeker in een landelijke 
districtsomgeving waar het leven 

deels nog traditioneel eraan toe gaat 
en dieren gewoon erbij horen. Pasensie 
Roetoe heeft dat concept uitgewerkt en 
het stekkie is een ideale plek om even de 
hectiek van de stad te vergeten.

Het is een idyllische plek. Vanuit Paramaribo 
drie kwartier rijden en dan richting Creola, is 
er een heerlijke plek aan de Saramaccarivier. 
Terwijl de wind vanuit de rivierzijde de 
hangmatten onder de tent zachtjes wiegt, is 
het duidelijk waarom het hier Pasensie Roetoe 
– ‘herkomst van geduld’ – heet. Rust is hier 
het devies en niemand heeft haast. Met op de 
achtergrond heerlijke reggaemuziek en een 
koud glas bier genieten Gerard Cooman en 
Annette Buning van hun stekkie.

De fruitbomen net voor de grote tent zorgen 

voor het vruchtbaar gevoel en de nodige 
schaduw die hoort bij de relaxte sfeer. De 
twee wonen er in harmonie met de omgeving 
en natuur. Een kalkoen die kennelijk gesteld is 
op de eigen privacy, benadrukt de harmonie 
wanneer het gezelschap even wijkt voor de 
grillige bui van de in het westen zeer 
gewilde vogel.

OMA FRANCIS
Cooman is de lieveling van zijn oma Francis 
geweest. Het was voor haar al heel lang 
duidelijk dat hij de plantage niet zou verlaten. 
Het landgoed beslaat een aantal hectaren dat 
nu deels bewoond en beheerd wordt door het 
duo. “Mijn oma is hier komen wonen met mijn 
grootvader. Ze deden vooral aan de citrusteelt 
en hadden veel pluimvee. Dat heb ik allemaal 
meegemaakt. En mijn oma wist altijd zeker 
dat haar lieveling niet weg zou gaan, dus ik 
moest alles meemaken als ze bezig was op 
de plantage.” Coomans oma was, zoals vele 

vrouwen in die tijd, een superbezige bij. “Ze 
plantte in de zwamp ook padie. Een deel 
was voor de kippen en een ander deel werd 
gebracht naar de pellerij. Daarvan bleef zemel 
over en dat was voor de andere dieren.” Hij 
kweekt geheel in trend van zijn oma nog 
steeds kippen en de verschillende soorten 
vruchtbomen zijn opmerkelijke getuigen van 
een zeer productief verleden.

NIET PLANTEN
Met een stem waarin de liefde doorklinkt 
vertelt Cooman over de dieren, terwijl wij een 
ronde doen op de ‘boerderij’. “Helaas planten 
we niet omdat de dieren vrij rondlopen en 
alles opeten.” Hij laat vol trots de verschillende 
dieren zien. Er zijn kippen, koeien, schapen en 
ook paarden. “De paarden zijn van Annette, 
zij houdt van paardrijden.” Annette: “In 
Nederland had ik altijd ook paarden en ik ben 
inderdaad gek op rijden.” Vijftien jaar geleden 
leerden de twee elkaar kennen en Buning 

paSenSie roetoe
Het beSte van tWee Werelden
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koos er uiteindelijk voor om in Suriname 
te komen wonen. “Ik mis de stranden wel, 
maar het leven hier in Suriname, en vooral 
hier in Saramacca, is veel meer holistisch en 
heerlijk rustig.” Regelmatig gaat zij te paard 
de plantage doorrijden om even de teugels 
te vieren.  De dieren hebben allemaal een 
naam, wat de persoonlijke zorg benadrukt. En 
hoewel het een relaxte bedoeling lijkt, hebben 
de twee het best wel druk om alles schoon te 
houden en de dieren te verzorgen.

ALTERNATIEVE DAKBEDEKKING
Aan de linkerkant van de hoofdtent is een 
leuk tweekamerverblijf dat in eerste instantie 
was gebouwd om gasten uit Nederland, die 
Buning kwamen bezoeken, een eigen plek aan 
te bieden. Nu wordt het ook gebruikt voor 

toeristen die willen genieten van het leven op 
het platteland. Binnen van het logeergebouw 
is het opmerkelijk koel. De troelibladeren die 
zijn gebruikt als alternatieve dakbedekking, 
zorgen voor dit heerlijk effect. Een populairder 
alternatief zijn de tassibladeren. Vooral 
marrons en inheemsen maken daarvan 
gebruik als bedekking van hun huizen en 
hutten in het binnenland. “Hier, zo dicht bij 
de stad, hebben we vrijwel geen tassi. We 
doen het met de troelibladeren, die ook 
makkelijker zijn in onderhoud.” Ook de grote 
hangmattentent op Pasensi Roetoe is hiermee 
bedekt. Opmerkelijk in de logeerkamers is 
ook het gebruik van de mamyo; een kleed 
dat gemaakt is van verschillende soorten stof. 
“Die komt ook uit de tijd van mijn oma”, wijst 
Cooman aan.

HENGELAARS
Aan de overkant van de weg heeft het koppel 
de rivierkant gemaakt tot een geriefelijke plek 
voor hengelaars om te vissen. Het uitzicht is 
adembenemend en ook het aantal soorten 
vissen dat allemaal gevangen wordt hier is 
best veel. “Vrijwel elke zondag komen de 
mensen hier. Met hun ijsbox met drinken 
en eten komen ze even ontsnappen aan de 
dagelijkse hectiek.” Door zoveel leuke en 
relaxte plekken buiten, staat het woonhuis 
in het midden van het erf er vergeten bij. 
Logisch bijna; Gerard en Anette zijn veel 
meer buiten dan binnen. Het huis oogst wel 
modern. Op deze manier heeft hebben ze toch 
het beste van twee werelden: de gemakken 
van de moderniteit binnen en het traditionele 
en meer relaxte buiten.
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€ 318.000,-

Bent u op zoek naar een zeer ruime eigendomskavel 
te Uitvlugt? De meeste weten dat er in hartje Uitvlugt 
geen terreinen te vinden zijn met een behoorlijke 
afmeting. Dit terrein is maar liefst 2360m² groot met 
een ideale afmeting zodat u een geweldige woning 
kunt neerzetten. Het terrein ligt aan de Hendrykus 
Loorweg en het betreft een doodlopende weg vanaf 
de Gemenelandsweg waar het terrein aan het einde 
van de weg rechts ligt. Kortom, geen pottenkijkers.

Uitvlugt L6  (P0469B6 -  Hendrykus Loorweg 3)

Perceel opp. 2360m²
Titel grond Eigendom
Status bewoning, investering, ontwikke-
ling
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein aan een  
 doodlopende weg te Uitvlugt met  
 een  ideale afmeting.
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 126.500,-

Paramaribo is een drukke stad, uitbreiding van woon-
wijken en prettige woonomgevingen vinden plaats 
richting het Zuid - Westen. Deze kavel is gelegen aan 
de Matipasiweg, een kleinschalige woonwijk in een 
doodlopende straat. Deze omgeving staat bekend als 
zijnde een straat waar voornamelijk grote villa’s en 
huizen van formaat worden gebouwd. U zult duidelijk 
zien dat de uitstraling van de directe omgeving erg 
prettig is, daarbij is er een buurtwacht en vindt er in 
de avond bij de ingang van de straat toezicht plaats.

Leiding I8 (P0483B6 - Matipasiweg 13, Leiding)

Perceel opp. 1198m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Kavel met aan alle zijden
 schutting, bekokerd en opgehoogd

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 72.600,-

Deze prachtige extra gated high end woonwijk ligt te 
Paramaribo-Noord in het project Tourtonne Exclusive!
Tourtonne Exclusive is een gesloten project met 
beveiliging en een ondergronds stroomnetwerk. De 
wegen zijn betegeld en stroom, water en een gesloten 
riolering zijn aanwezig.
In dit project liggen privé kavels variërende tussen 
de 915 - 2.610m² langs het water met een prachtig 
uitzicht.

Noord, (P0448B9 - Tourtonne Exclusive)

Perceel opp. 936.31m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Ondergronds stroomnetwerk,   
 beveiliging, wonen aan het water

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 600m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gated Community
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Noord (P0488B3 – Michiganstraat 17)

€ 68.000,-

Perceel opp. 2050m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/Schelp
Bijzonderheden Goede prijs
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (P0485B3–Indira Ghandiweg–Rijsdijkweg 1)

€ 60.000,-

Perceel opp. 7200m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Goede prijs
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (P0481B3–Mahadjan Ram Adhinweg 13)

€ 43.000,-

WATERFRONT PROPERTIESWATERFRONT PROPERTIES
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Perceel opp. 492m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtig ruim hoekkavel, met  

 gesloten riolering

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Kasabaholo (P0405B6-Galvaanstraat, Iduweg)

€ 29.000,-

Perceel opp. 639m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Corantijnpolder

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Nickerie, (P0491B6 – Awad Hoesseinweg 47)

€ 18.000,-

Perceel opp. 294.52m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort klei mix zand
Bijzonderheden Terrein is helemaal omrasterd
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
 Hesdy Rechards
 8510812

Wanica, Dijkveld (P0490B6 – Kanhaiweg perc 85)

€ 19.500,-

Perceel opp. 1962.50m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden De weg is een zandweg
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Saramacca, Calcutta(P0489B3–Nishaanweg 372)

€ 22.500,-

Perceel opp. 1253m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Groot kavel, ondergronds 
 stroomnetwerk, gated com 
 munity
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Leiding (P0487B6–Oasis Village 1, Baboe Sewrajsingweg)

€ 75.000,-

Perceel opp. 851m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Mooi hooggelegen
 eigendomsterrein aan
 een doodlopende weg te  
 Houttuin

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)

€ 22.500,-
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Perceel opp. 1280m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (P0492B6 – Kwattaweg)

€ 250.000,-

Perceel opp. 8 ha 

Titel grond Grondhuur

Status 

Grondsoort Klei

Bijzonderheden Toeristische en recreatie  

 doeleinden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

€ 25.000,-

Perceel opp. 1189,89m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp 
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Het perceel heeft een mooie  
 diepte naar achter. 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

 Noord S1 (P0444B3- Tiberiusstraat 33)

€ 55.000,-

€ 28.500,-

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.

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

Perceel opp. 585m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 207.000,-

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze ka-
vel 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 saamho-
righeid overheerst. Kortom een prachtlocatie om uw 
droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. Deze 
kavel heeft een oppervlakte van 1359m², is reeds op-
gehoogd en heeft een aangelegde inrit. Zowel aan de 
linker- als achterzijde is er reeds een stenen schutting.

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)

Adres Awaralaan
Perceel opp. 1359m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd terrein met kokers aan de  
 voorzijde en linker- en achter schutting
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt in een semi gesloten   
 project
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 496.87m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gelegen in een zandweg 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica A4 (P0464B3-Chi-Chiheraweg perc. 231)

€ 17.500,-

Perceel opp. 1351m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.  
 Altijd een lekkere wind.

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

€ 14.950,-

RIVERVIEW

WATERFRONT PROPERTIES
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Als loodgieterszoon zag Lakeram Roopchand, directeur 
van Pro Gutter, een gat in de markt. Hij zag weinig 
brood in de traditionele aanpak en ging daarom negen 

jaar geleden over tot naamsverandering, modernisering, 
professionalisering en uitbreiding. Met duurzaamheid 
boven alles.

“Alle loodgieters gingen op zoek naar klanten en probeerden zo 
laag mogelijk in prijs te gaan. Ik wilde dat de klanten naar ons op 
zoek moesten komen en niet andersom, voornamelijk vanwege de 
kwaliteit en duurzaamheid van onze producten”, vertelt Roopchand 
over de onderscheidende aanpak die hij voor ogen had. Daarvoor 
ging hij buiten de grenzen op onderzoek uit naar hoe internationaal 
vernieuwend te werk wordt gegaan. De ondernemer gaat geregeld 
voor trainingen en innovatiebeurzen naar het buitenland en zorgt 
daarnaast voor geregelde bijscholing van zijn personeel op technisch 
en dienstverlenend niveau. Op basis van de opgedane kennis en ideeën 
worden investeringen in het bedrijf gepleegd. “Vandaar dat wij het 
enige loodgietersbedrijf zijn met speciaal voor ons 
vervaardigde machines.”

VOORUITDENKEN
Pro Gutter staat voor vernieuwing en innovatie. Het loodgietersbedrijf 
is voornamelijk gespecialiseerd in het plaatsen van aluminium dakgoten 
en bakgoten en gaat proactief te werk op de markt. Dus niet wachten 
tot de vraag veranderd, maar vooruitdenken, continu aanpak en 
aanbod vernieuwen en daarmee de trendsetter zijn. Zo verrijkte Pro 
Gutter recentelijk de lokale markt met een nieuw type dakbedekking 
waarbij het kliksysteem voor dakpanelen werd geïntroduceerd met 
verborgen dakschroeven. De methode is een verademing voor de 
bouwwereld omdat lekkages van daken meestal ontstaan door de 
gaten van schroeven of spijkers die blootgesteld zijn aan weer en 
wind. “Met dit kliksysteem behoort dat probleem tot de verleden tijd”, 
garandeert Roopchand.

20 JAAR GARANTIE
Bakgoten worden toegepast bij platte daken omdat vanwege de 
dakconstructie, het vrijwel onmogelijk is dakgoten aan te brengen. 
Hierbij worden eerst de bakgoten bevestigd en vervolgens worden 
de platen van het dak eroverheen gelegd. Lekkages in de bakgoten 
zijn daarom niet zo eenvoudig te verhelpen – zoals bij vrij hangende 
dakgoten – en vergen aanzienlijk meer herstelwerk. “Dus in geval 
van bakgoten moet er extra aandacht besteed worden om lekkages 

te voorkomen”, benadrukt Roopchand. Daarom adviseert hij om 
juist hier niet te bezuinigen op materiaalkeuze. Pro Gutter gebruikt 
aluminium voor zowel bakgoten als dakgoten. Dit in tegenstelling tot 
andere loodgietersbedrijven die voor zink kiezen. “Zink is goed voor 
dakbedekking maar niet voor dakgoten, omdat die door de minder 
steile vorm langer water vasthouden en daardoor gaan roesten”, legt 
Roopchand uit. “Onze klanten krijgen voor het gemak 20 jaar garantie 
op het materiaal.” Hij zegt bewust ‘voor het gemak’ omdat aluminium 
niet roest en een lifetime meegaat. 

PRECISIEMAATWERK 
Pro Gutter levert precisiemaatwerk. “Onze jongens komen bij de 
klant met de machines en vervaardigen de dakgoten ter plaatse.” 
Met deze geavanceerde machines worden longspan dakgoten op 
lengte vervaardigd, zónder verbindingen. De beugels zijn hier ook 
niet zichtbaar, maar worden netjes weggewerkt aan de binnenkant 
en in de hoeken. “Het zijn allemaal enorme investeringen voor ons, 
maar duurzaamheid staat bij ons boven alles”, zegt Roopchand over 
de machines. Voor de verfraaiing van de dakgoten biedt Pro Gutter 
motieven aan voor aan de buitenkant. Hierbij heeft de klant 
ruime keuzemogelijkheid.

METALEN BOEIBOORDEN
Een veel voorkomende klacht binnen de bouwsector is het probleem 
met boeiboorden. Deze zijn meestal van hout waardoor kromtrekken 
of verrotten onder invloed van weer en wind veelvuldig voorkomt. Dit 
behoort nu tot het verleden omdat Pro Gutter boeiboorden van metaal 
in de handel heeft en eveneens in diverse afmetingen.

RECHTHOEKIGE PVC-AFVOEREN
Zo ook heeft Pro Gutter rechthoekige pvc-buizen als toepassing 
geïntroduceerd in plaats van de conventionele ronde, die niet bij 
elke moderne woning passen. Roopchand: “Alles in één zin gezegd 
beschikt Pro Gutter over de modernste manieren voor het plaatsen en 
vervaardigen van dakafwateringssystemen, met supermoderne tools en 
een professioneel team.”

Altijd proactief en marktvernieuwend

Ro Carsterstraat 2a
(zijstraat v/d Anniestraat)
Paramaribo - Suriname
(597) 422735 | 7695045 (m)
pro_gutter@yahoo.com

www.proguttersuriname.com
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De manier hoe de koopwaarde of 
huurprijs van een huis of pand 
tot stand komt, hangt af van 

verschillende factoren. Vraag en aanbod 
is daarvan een van de belangrijkste. 
Bepalend is ook wie er allemaal in de 
directe omgeving wonen en technische 
zaken zoals oppervlakte en het materiaal 
waarmee het pand is gebouwd.

Al deze elementen maken het niet eenvoudig 
voor een beëdigde taxateur, die op verzoek 
van de klant een taxatierapport of een 
waardebepaling opmaakt. “Daarnaast maken 
hoge verwachtingen van klanten lastig voor 
makelaars om te komen tot een prijsbepaling”, 
vertelt Thijs Mouchart, makelaar bij Surgoed. 
Ook het type pand is van groot belang bij de 
waardebepaling omdat er ook koperspubliek 
moet zijn. “En niet te vergeten de 
economische situatie in het land”, benadrukt 
Mouchart. “Zo zorgt een slechte economische 
situatie ervoor dat mensen hun pand te 
koop zetten, maar durft helaas niemand te 
investeren in onroerend goed.”

WILDGROEI
Een lastig onderdeel voor de makelaars, is 
dat klanten vaak een veel hogere (en zelfs 
te hoge) waarde verwachten van hun pand 
dan het daadwerkelijk waard is. Dit komt 
volgens Mouchart doordat er een ‘wildgroei’ is 
ontstaan binnen de markt van taxateurs. “Zo 

zijn er taxateurs die prijzen hebben bepaald 
voor woningen waarvan je je afvraagt aan de 
hand van welke criteria. Stel dat ik als beëdigd 
makelaar ook een huis in die buurt krijg om te 
verkopen. Dan heb ik een probleem als ik kom 
tot een realistische taxatie.”

Zo krijgt Mouchart geregeld te horen van 
klanten dat hun buren voor tweemaal zoveel 
hun pand te koop hebben gezet. Dus gaan ze 
niet akkoord met de waardebepaling in het 
taxatierapport. Niet zelden is het gevolg dat 
Surgoed dan niet in zee kan gaan met deze 
klanten. Mouchart: “Ondertussen staat het 
huis van de buren wel al vier jaar te koop. 
Wanneer ze later tot het besef komen dat 
onze waardebepaling toch het beste is, komen 
ze terug en gaan we die deal alsnog aan.”

DEUGDELIJK REFERENTIEKADER
Er zijn taxateurs en makelaars die gewoon 
een hoge waarde bepalen alleen maar om 
de klant tevreden te stellen en te behouden. 
Hier is de vraag: hoe kundig is een taxateur 
om te bepalen waarom een pand bijvoorbeeld 
230.000 euro kost? “En dit alles moeten we 
kunnen verklaren”, vertelt Mouchart. “Alleen 
de eigenaar en de makelaar weten voor 
hoeveel een huis is verkocht. Een taxateur 
daarentegen taxeert alleen maar, terwijl 
een huis niet altijd verkocht wordt voor het 
bedrag dat het getaxeerd is. Dus een taxateur 
die geen makelaar is, heeft nauwelijks een 

deugdelijk referentiekader omtrent wat een 
huis moet opbrengen. Misschien wordt het 
huis zelfs maar voor de helft verkocht van het 
taxatiebedrag, dat vooral als het ware blind 
gebaseerd is op het aantal vierkante meters. 
Dat terwijl de taxateur die vakkundig te werk 
gaat, ook andere criteria hanteert voor het 
bepalen van de prijs, zoals vraag en aanbod, 
gewildheid en snelheid van de verkoop.” 

BEREDENEREN
Surgoed probeert daarom haar team door 
middel van besprekingen scherp te houden, 
zodat elk object dat binnenkomt grondig 
geanalyseerd wordt. Voordat er stappen 
ondernomen worden, moet er zekerheid zijn 
dat vanuit de zijde van de klant vertrouwen 
is in het bepalen van de prijs. Mouchart 
heeft graag dat makelaars meer kennis en 
vakkundigheid tonen voor het bepalen van 
de waarde. 

“Belangrijk is dat klanten geloof hebben in 
het systeem en dat kunnen de makelaars 
bereiken door duidelijker te werk te gaan. 
Wat wij doen bij Surgoed, is de taxatiewaarde 
beredeneren. Dat wil zeggen dat we met de 
klant de stappen doorlopen zodat die precies 
weet hoe wij aan die waarde komen voor zijn 
of haar woning. Dat klanten ook begrijpen hoe 
de prijs tot stand is gekomen. Transparantie 
is erg belangrijk binnen deze markt, en daar 
staan wij voor.”

kOOPWAARDE /  HUURPRIjS

Hoe wordt de koopwaarde of huurprijs 
van je woning bepaald?

Designed by xb100 / Freepik
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WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN? 

Surgoed Nederland betaalt uw taxatie!
Het gaat goed met Surgoed Nederland! Om dit succes met u 
te delen betaalt Surgoed Nederland uw taxatiekosten! Indien 
u Surgoed na ontvangst van het taxatierapport de opdracht 
geeft voor de verkoop van uw perceel of woning krijgt u de 
taxatiekosten terug. Na verkoop van uw object worden de 
taxatiekosten in mindering gebracht op de commissie.
Mail of bel met Surgoed Nederland voor meer informatie.

Indien u geen verkoopopdracht geeft, bent u in het bezit van 
een up-to-date taxatierapport. Surgoed heeft ruim 10 jaar 
taxatie ervaring in geheel Suriname, is ISO gecertificeerd en 
taxeert volgens de modernste inzichten. 

Geïnteresseerd?
Tel: +31(0)628319201 of mail naar henry@surgoed.com 

Kantoor Suriname:
Kernkampweg 13 | (+597) 493497 | info@surgoed.com

www.surgoed.com

Bij het in verkoop nemen van uw vastgoed:
• Intakegesprek, het beoordelen van uw object
• Een indicatieve waardebepaling 
• Verzamelen van de juiste documenten
• Checken van de eigendomssituatie
• Adverteren van uw object in krant en
 op de website www.surgoed.com

Verkoopproces Suriname:
• Het ontvangen van aspirant-kopers
• Onderhandelen met aspirant-kopers
• Begeleiden van het notaristraject
• Zorgdragen voor betaling van de gelden

Advies en bijstand bij bestaand vastgoed:
• Oplossen boedelzaken
• Overnemen onverdeelde boedelaandelen
• Verkoop en verhuur van woningen en percelen
• Opvragen uittreksels en kadastrale onderzoeken
• Taxaties en waardebepalingen
• Achterhalen locaties percelen
• Maken perceelkaarten en uitmetingen
• Technisch, administratief en commercieel beheer
 van uw object
• Verzekeren van uw object

Voor het oplossen van al uw boedels 
of  de overname van boedelaandelen 
in percelen en/of  plantages bent u 
bij ons aan het juiste adres.

Wij lossen ingewikkelde boedels op 
en geven juridisch advies.

+597 8879011 | +597 493497
stg.morelife@yahoo.com

Boedel problemen?



PERCELEN TE KOOP

CONTACT

Een parel in het district
    Saramacca!

Wonen in een gated community aan de 
verlengde Bergenshoopweg te Houttuyn.

24 uur bewaking!

Keizerstraat 101 | Paramaribo – Suriname
+ (597) 42 60 15 | info@his.sr

www.housinginternationalsuriname.com

Binderij 7-N | 1185 ZH Amstelveen | Nederland
+(31) 020 - 6692670 | info@presun.nl

www.presun.nl
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60 eigendomskavels 
waarvan de karakteristieke 

elementen van het
gebied zijn behouden.

● Wonen, werken en recreëren in een groen
gebied met prachtige bomen, kreken en vogels.

● 60 bouwrijpe kavels vanaf 750m²
● Prijzen vanaf €50 per m²

Bouwrijpe
kavels
vanaf

€45 per m2
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Perceel opp. 899m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

€ 23.000,-

Perceel opp. 41 ha
Titel grond Grondhuur
Status In gebruik incl infra
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Terrein geschikt voor 
 industrie, opslag en landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Para Q14  (P0479B6 - Afobakaweg 56)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 1.2 ha
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Klei mix schelp
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497

Makelaar Hesdy Rechards 
 8510812

Wanica (P0497B6-Tawangsarieweg perc 49)

€ 40.000,-

Perceel opp. 3240m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Hooggelegen
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Sara'ca (P0425B3–Dammalangprojekt)

€ 33.000,-

Perceel opp. 411m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Langs de Para rivier

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Para M14 (P0457B3 - Adhinweg 15B)

€ 29.500,-

WATERFRONT PROPERTIES

ZAKELIJK / INDUSTRIE

Perceel opp. 34250m²
Titel grond Grondhuur
Status Bebost
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Mooi hooggelegen terrein
 voor tuin- en/of landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

€ 32.500,-

Perceel opp. 2.1 ha (21000m²)
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bedden. afwatering

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Saramacca (P0426B6 – Zesde Rijweg)

€ 90.000,-

Perceel opp. 1452 m
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (P0499B3 – Washingtonstraat 257&258)

€ 285.000,-

Perceel opp. 755m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (P0498B3 – Washingtonstraat 264)

€ 140.000,-
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Perceel opp. 8356m²
Titel grond Grondhuur
Status Wied/bos
Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig
 gelegen te Groningen
 nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 40.000,-€ 140.000,-

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goud-
kust 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 ge-
maakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoei-
ing. de terreinen liggen rond de 70m.

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 1300m²
Titel grond Eigendom
Status Volledig opgehoogd en gemaaid,
 bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Pracht perceel langs    
 de Surinamerivier met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 97.000,-

Dit perceel is  strategisch gelegen aan de Sir Winston 

Churchillweg tussen de Mahadjan Adhinweg en Boxel-

paraweg, tegen over onze Militair Marinebasis.

Het perceel wordt elk jaar schoon gemaakt. Het is iets 

lager dan het straatniveau maar toch hoger dan an-

dere percelen in de omgeving. Met een front breedte 

van 42 meter en een diepte van 195 meter is het goed 

voor verschillende zakelijke doeleinden.

Domburg T15 ( P0478B3  -  Sir Winston Churchillweg )

Perceel opp. 8.189m²
Titel grond Eigendom
Status Ontbost terrein
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Goed gelegen
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Perceel opp. 733m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden 

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

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

€ 185.000,-

Perceel opp. 1708m²
Titel grond Eigendom
Status Gemaaid onderhouden terrein
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Prachtig zeer ruim
 villabouwkavel te Noord,  
 hooggelegen en geen
 wateroverlast 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord T1 (P0460B6-Surivillage 2, 498)

€ 76.500,-

Perceel opp. 100ha
Titel grond 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

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 403ha
Titel grond Eigendom
Status Bebost met eigen damweg
 naar terrein
Grondsoort Groot eigendomsterrein,
 gelegen in de direkte nabij-
heid van  Overbridge
Bijzonderheden Grenzende aan de
 Surinamerivier
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

€ 2.200.000,-

ZAKELIJKLANDBOUW

WATERFRONT PROPERTIES

WATERFRONT PROPERTIES

RIVERVIEW
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Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gelegen in een zandweg 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica A4 (P0463B3-Chi-Chiheraweg 230)

€ 15.000,-

Perceel opp. 2.364,90 m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Hooggelegen zandgrond
 te Para
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

€ 57.500,-

Perceel opp. 1600m²
Titel grond Erfpacht
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Beach front

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

€ 170.000,-

Perceel opp. 358m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Hoekperceel Kwattaweg

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
 Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (P0470B3-Soekhanstraat 114)

€ 45.000,-

€ 1.150.000,-

Investeren als ondernemer moet je doen in de slechte 
tijden; het inkopen van percelen en terreinen voor ver-
dere ontwikkeling doe je als de verkoopmarkt aan de 
bodem zit. Dit grote terrein is vanwege zijn ligging en 
afmeting ideaal voor ontwikkelaars. Voor nog geen € 
8,- per m² kunt u eigenaar worden van een terrein dat 
grenst aan de Gobajolaan te Vredenburg en ontsloten 
wordt door de Para en Makka kreek. Plannen voor 
woon en leefontwikkeling van dit terrein waren reeds 
gemaakt, echter momenteel on hold.

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

Perceel opp. 14.6ha
Titel grond Eigendom
Status Hoog zandgrond
Grondsoort Zand/klei/schelp
Bijzonderheden Groot eigendomsterrein
 grenzend aan Parakreek en   
Makkakreek

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 5631m²

Titel grond Eigendom

Status Opgehoogd en bouwrijp

Grondsoort  

Bijzonderheden Prachtig gelegen

 met woonhuis erop

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Noord (P0435B9-Anton Dragtenweg 236)

P.N.O.T.K.

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

Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

Perceel opp. 630m²
Titel grond Eigendom
Status Gemaaid onderhouden terrein
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Pracxhtig bouwkavel te  
 Noord, hoggelegen en geen  
 wateroverlast 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord T1 (P0459B3 - Surivillage 2,  497)

€ 28.750,-
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Perceel opp. 2766m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden In de weg van
 Marina Resort Waterland
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para(P0471B3-Bolletjesvarensweg, Waterland)

€ 23.000,-

Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Langs het water 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Saramacca (P0417B6 - Misgunstweg 112)

€ 25.000,-

Perceel opp. 1.4 ha
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Niet ver van de
 Domburg Markt
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Domburg (PO477B3 - Kokosdam)

€ 13.500,-

WATERFRONT PROPERTIES

Perceel opp. 510m²
Titel grond Eigendom
Status 50cm onder straatniveau
Grondsoort Mix
Bijzonderheden Dit is een heel goed gelegen  
 perceel dicht bij de Martin  
 Luther Kingweg; Highway. 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

 Para ( P0456B3 - Eikvarensweg )

€ 12.500,-€ 52.500,-

Te Tourtonne 6 hebben wij dit mooie ‘panklare’ 
terrein te koop. Dit perceel valt direct op vanwege de 
massieve schutting die volledig rondom het perceel 
is gebouwd uit 4 duim stenen met gestorte midden 
pilaren. De ingang en de voor trens is gedempt en het 
terrein is compleet opgehoogd. Deze investering kost 
u al snel € 25.000,-; de kenner zal de kwaliteit en de 
meerwaarde ervan snel inzien. Dit eigendomsterrein 
heeft in de directe omgeving alle nodige voorzieningen 
en mogelijkheden.

Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)

Perceel opp. 510m²
Titel grond Eigendom
Status opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Het terrein is opgehoogd en geheel  
 omrasterd met een kwalitatieve   
 schutting

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 42.500,-

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 Condor-
straat 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.

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 630m²
Titel grond Eigendom
Status  

Grondsoort klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497

Morgenstond (P0496B6 - Grapefruitstraat 1170)

€ 26.000,-
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bRANDbEStENDIG bOUWEN EN 
DUURzAAM WOONPlEzIER

Binnen de bouwsector is er 
altijd ruimte voor innovatieve 
toepassingen die het woonplezier 

duurzaam maken. Elim Glory 
International, met een showroom aan 
de Ringweg Zuid, is het resultaat van 
een persoonlijke zoektocht van Stenna 
Misiedjan-Pinas en haar echtgenoot 
Henry Misiedjan naar duurzame, 
kwalitatieve bouwmaterialen.

Pinas en haar echtgenoot wonen zelf nog in 
Nederland maar hebben plannen terug te 
keren naar Suriname. Voor het bouwen van 
hun huis hebben zij Europese materialen 
ontdekt waarvan ze overtuigd zijn dat ze 
zullen aanslaan op de Surinaamse bouwmarkt. 
Reden voor het echtpaar Elim Glory 

International op te zetten. “In onze zoektocht 
naar de beste materialen voor ons huis zijn 
we gestuit op marmeren en keramische 
tegels, die niet alleen mooi zijn maar ook van 
goede kwaliteit”, vertelt Pinas, die van huis uit 
verpleegkundige is.
Een van de materialen die hun bedrijf zeker 
onderscheidt van andere bouwwinkels, zijn de 
Magnesium Oxide-boardplaten die aangewend 
kunnen worden als brandbestendig plafond. 

BRAND- EN VOCHTBESTENDIG
“Het is een vrij nieuw product in Europa en 
wij hebben het ook gebruikt voor ons huis 
in Suriname. Als je bouwt wil je niet alleen 
prettig wonen maar ook verzekerd ervan 
zijn dat het stevig en duurzaam is”, geeft de 
entrepreneur mee.

Magnesiumoxide is een mineraal dat 
veelzijdig toegepast kan worden als het 
wordt gemengd met cement en in plaatvorm 
gegoten. De magnesiumoxideplaat is geen 
onbekend fenomeen. Het werd velen jaren 
geleden ontwikkeld als goedkoop alternatief 
voor cementvezelplaat. Bij toeval bleek het 
product niet alleen brandwerend maar ook 
bestendig tegen weersinvloeden zoals de hoge 
vochtigheidsgraad in Suriname.

“We hebben tal van demonstraties gezien en 
meegemaakt bij de fabrikant in Europa en 
stonden perplex van de mogelijkheden van 
deze platen. Ze nemen geen vocht op en zijn 
ook bestendig tegen schimmels die je meestal 
krijgt met vocht”, vertelt Pinas enthousiast 
over haar product dat een hitte van meer dan 
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800 graden Celsius kan doorstaan. “Het vuur 
gaat er echt niet door. De mineralen die erin 
verwerkt zijn zorgen dat het brandbestendig 
is. De enige beschadiging die erbij komt, is 
dat de platen zwart worden.”

MULTIBRUIKBAAR
De magnesiumoxideplaten dienen eigenlijk 
als plafondmateriaal, maar zijn vanwege de 
verschillende dikten multibruikbaar. “Het 
dikste formaat dat wij hebben is 18 mm en 
kan zelfs gebruikt worden als tussenwand 

die je daarmee ook brandbestendig maakt.” 
Magnesiumoxideplaten isoleren ook goed. 
Pinas vertelt over de ervaring van een 
christelijke gemeente die ze heeft gebruikt 
voor vrijwel het gehele gebouw. “De 
voorganger rapporteerde dat het materiaal 
verkoelend werkt.”

ZEER POSITIEF
Elim Glory International is in januari geopend. 
“De reacties van klanten zijn zeer positief. 
Het feit dat men de mogelijkheid heeft om 

duurzaam en veiliger te bouwen, slaat zeker 
aan. De feedback die wij terug krijgen doet 
ons zeker goed.” Hun remigratie is nog in volle 
gang. Nadat het echtpaar hier geheel vaste 
voet aan de grond zal hebben, hoopt het 
regionaal ook andere markten te betreden. 

“Voor nu is onze focus echt op Suriname, 
maar we hebben al gesprekken met landen 
zoals Sint Maarten. We weten in ieder geval 
wel dat wij gaan uitbreiden”, besluit 
Pinas zelfverzekerd.
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Perceel opp. 644m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0465B3 – Amirengstraat 39)

€ 22.000,-

Perceel opp. 1.306 m²
Titel grond Eigendom
Status Bewoning
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Hoek kavel
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

 Kwatta,A2 (P0452B3-Tuindorp Eurekaweg pc.1130)

€ 23.500,-

Perceel opp. 517.43m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Mix
Bijzonderheden Hoek perceel te Morgenstond
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7107766

Noord, W1 ( P0438B3-Hk Morgenstondstr./Krakoenstraat)

€ 40.000,-

Perceel opp. 4000m²
Titel grond Grondhuur
Status Open terrein met stal
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein op  
 een helling met hoge zand 
 grond

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Lelydorp (P0466B6 - Zwampweg, Djojoastroweg)

€ 37.500,-

Perceel opp. 1163m²
Titel grond Eigendom
Status Onbebouwd
Grondsoort Mix klei/zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Commewijne (P0501B6 - Palm Village, Perceel 119)

€ 38.500,-

Perceel opp. 690m²
Titel grond Eigendom
Status  

Grondsoort klei mix zand

Bijzonderheden 
 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497

Morgenstond (P0495B6 – Grapefruitstraat 567)

€ 33.900,-

Perceel opp. 1000m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Garnizoenspad (P0494B3 – Eureka 79)

€ 20.000,-

Perceel opp. 324m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/bebost
Grondsoort  
Bijzonderheden Leuk perceel rustig
 gelegen langs een klein  
 kanaal

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

€ 24.000,-

Perceel opp. 11.2 ha
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Klei mix schelp en zand
Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards 
 8510812

Saramacca (P0500B6 – Saramacca La Poule perc 59)

€ 45.000,-

WATERFRONT PROPERTIES
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€ 1.500,-

Deze mooie woning bestaat uit een garage voor een 
auto, een voorzaal, balkon, washok en drie slaap-
kamers. Vanuit de garage of de voordeur komt u 
de woonruimte binnen met open keuken. Vanuit de 
woonruimte kunt u via een gang betreden: de twee 
slaapkamers, een bad en toilet en de master bedroom. 
De master bedroom heeft een walk-in-closet, eigen 
bad en toilet en een ligbad om lekker te ontspannen. 
De slaapkamers zijn smaakvol ingericht en voorzien 
van alle denkbare gemakken. Het washok is aan het 
balkon aangesloten, waar de wind heerlijk waait en 
goed vertoeven is.

Kasabaholo (H0314B6 – Titostraat 37)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Wi-fi, Airco, warm en koud water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Soort object Bovenwoning
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s  
Extra’s  
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Leuke bovenwoning
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Munder (H0285B3 – Doewatrastraat 1)

€ 300,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 65m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 
Extra’s 
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw woning te huur 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Beni's Park (H0273B3-Recifestraat 42)

€ 350,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 205m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water/3 fase stroom/ 
 generator 
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Een moderne woning
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Maretraite 5(H0307B6–Dolomietstraat 18)

$ 2.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s  
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Een comfortabele woning in  
 een privé weg
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar Alica Chin A Foeng - 7176125

Par’bo (H0312B6 – Livorno)

€ 2.100,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 180m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s Fully
Extra’s Telefoonaansluiting, internet,  
 bewaking
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Volledig gemeubileerd, gated  
 community
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Ornamibo, Q14 (H0305B3–Para Residence)

$ 1.500,-

€ 2.000,-

De woning ligt in een gated community met als enige 
ingang naast de Republic Bank aan de Kernkampweg. 
De woning beschikt over een garage voor twee auto’s 
en via de garage komen we gelijk in de woonkamer 
met aansluitend de keuken. De woonkamer daaren-
tegen heeft uitzicht op de straat en de keuken heeft 
uitzicht op de achtertuin waar je ook via de keuken op 
het achterterras kunt verpozen. De woning beschikt 
verder over drie slaapkamers waarvan de master 
bedroom uitzicht heeft op de straat met zijn eigen bad 
en toilet.

Uitvlugt (H0313B6 – Fresolaan 26)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s  
Extra’s Alarm /internet/airco/telefoon
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497 
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812
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In de makelaarssector heerst grote 
onvrede over de klapper die het 
Management Instituut GLIS hanteert 

voor grondwaarden. Die blijken vaak 
fors hoger dan de reële waarden van 
‘vraag en aanbod’. Hierdoor zou menige 
koop niet doorgaan. “Er wordt nog wel 
verkocht maar de onroerendgoedmarkt 
is in verhouding nagenoeg dood.”

Onderneemster M.S. kon voor haar nieuw te 
starten agrarisch bedrijf, tegen een relatief 
zachte prijs landbouwgrond bemachtigen in 
district Commewijne. De koop was beklonken. 
Maar toen voor overdracht de notariële 
akte en het taxatierapport moesten worden 
ingeschreven bij de GLIS-hypotheekbewaarder, 
wachtte de onderneemster een 
onaangename verrassing. Er moest flink meer 
overdrachtsbelasting worden betaald. De 
klapperwaarde van het landbouwperceel bleek 
namelijk aanmerkelijk hoger dan de koopprijs. 
Dit zou ten koste gaan van het startkapitaal; 
er moest bijna van de koop worden afgezien. 
“We hebben hemel en aarde bewogen om het 
GLIS mee te krijgen met de koopprijs”, vertelt 
de onderneemster.

MINIMALE WAARDE
Dit blijkt geen op zich staand geval. In de 
makelaarssector heerst grote onvrede over 
de klapperwaarden die het GLIS landelijk 
hanteert. In de klapper staat per omgeving 
of straat welke ‘minimale waarde’ aan de 
grond is toegekend. Die blijkt vaak fors 
hoger dan de reële waarde van ‘vraag en 
aanbod’. Bijvoorbeeld 300 euro per vierkante 

meter aan de rivierzijde van de chique Anton 
Dragtenweg, de ‘goudkust van Paramaribo’, 
en zo’n 40 euro aan de landelijke Helena 
Christinaweg in Wanica.

Er is ook kritiek op dat de klapperwaarden in 
euro zijn vastgesteld. Deze zijn omgerekend 
in SRD de afgelopen jaren, door de forse 
valutakoersstijging, meer dan verdubbeld. 
Hierdoor gaat menige koop niet door. “Er 
wordt nog wel verkocht maar in verhouding 
is de onroerendgoedmarkt nagenoeg dood”, 
stelt makelaar-taxateur Raoul Tjong A Hung 
van RT Vastgoed. De koperskosten bij een 
overdracht bedragen tussen 12 tot 15 procent. 
Dat is onder meer inbegrepen 7 procent 
overdrachtsbelasting over de taxatiewaarde 
en 3 procent notariële kosten en hiervan 8 
procent aan omzetbelasting. “Een koper is 
al gauw 15.000 euro extra kwijt. Dat met de 
huidige rente kunnen mensen de aflossing en 
kosten niet opbrengen.”

EIGEN BELANG
In 1995 werd de eerste klapper opgesteld 
door de hypotheekhouder in samenwerking 
met de vereniging van notarissen. Volgens 
Tjong A Hung heeft de klapper ‘geen 
wettelijke grondslag’ en hebben de notarissen 
toen uit ‘eigen belang’ gehandeld. “De 
klapper is niet door deskundigen opgesteld; 
notarissen hebben geen kennis voor 
grondwaardebepaling. Daarnaast is een 
taxatierapport niet bij wet vereist”, luidt 
zijn kritiek.
Maar de makerlaardij moet volgens Tjong 
A Hung ook flink de hand in eigen boezem 

steken. Bij taxaties werd veelvuldig fors 
ondergewaardeerd. “Al stond een gebouw 
op het perceel, het werd weggelaten in 
het rapport. De hypotheekbewaarder en 
notarissen kwamen toch niet kijken.” Omdat 
de Staat en notarissen door deze praktijk 
flink wat inkomsten misliepen, zou dit hebben 
geleid tot meerdere verhogingen van de 
klapperwaarden. De klapper is in 2005 en 
2011 aangepast. “Zo’n twaalf jaar geleden 
kocht je grond op Morgenstond voor 25 euro 
per vierkante meter. Nu is het 80 tot 100 
euro”, illustreert Tjong A Hung 
de prijsstijgingen.

WILDWEST
Hij vindt overigens de huidige onvrede binnen 
de makelaardij curieus. “Toen het economisch 
meezat, klaagde vrijwel niemand over de 
klapper. Nadat eenmaal een taxatierapport 
werd vereist door de hypotheekbewaarder, 
hebben makelaars zich massaal laten 
beëdigen. Door egoïsme van notarissen 
en als gevolg van de massale beëdiging, is 
een wildwest ontstaan.” De wet kent geen 
taxateurs; een ‘beëdigd makelaar’ is bevoegd 
te taxeren. Voor beëdiging is wettelijk mulo 
vereist. Dat niveau is achterhaald, stelt Tjong 
A Hung die ook architect is. “Om deskundig 
te kunnen taxateren, vergt dat kennis van 
bouwkunde en heb je minimaal 
mbo-niveau nodig.” 

NIET STRUCTUREEL
GLIS-bewaarder Ricardo Vreden weet van 
klachten dat de klapper ‘onrealistisch’ zou zijn. 
“Maar die zijn niet structureel; het komt af 

‘klAPPERWAARDE MAAkt 
ONROERENDGOEDMARkt DOOD’



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comklAPPERWAARDE

53

advertentie

en toe voor.” Dat de markt nagenoeg ‘dood’ 
is, wijt Vreden aan de “algehele economische 
omstandigheden”. De klapper werd destijds 
ingevoerd vanwege de almaar stijgende 
wisselkoers. “Daarom was het niet raadzaam 
de klapperwaarden in Surinaamse gulden vast 
te stellen. De tweede reden was dat absurd 
lage bedragen in de taxaties in de akten 
werden opgenomen.” En nog steeds is dat het 
geval. “Dan wordt het hier opnieuw berekend 
en begint het probleem.”

Elk perceel apart waarderen, zou veel 
geld kosten. Daarom is besloten het per 
omgeving of straat te doen. De klapper 
heeft werkelijk geen wettelijke basis. “Maar 
omdat de hypotheekbewaarder belast is 
met de bewaking van de grondslag van de 

overdrachtsbelasting, wordt de klapper als 
richtprijs en toetsingsnorm”, licht Vreden 
toe. “De Zegelwet eist vermelding van de 
waarde of verkoopprijs in de overdrachtsakte. 
Voor inning van zegelbelasting moet een 
transparante basis zijn. Daarvoor zorgt juist 
de klapperwaarde. Mijn eigen ervaring is dat 
hierin ook fouten zijn gemaakt, maar dat zijn 
incidentele gevallen die aangepast 
moeten worden.” 

ONNODIG DUUR
Een ander kritiek is dat domeingronden 
(grondhuur) hetzelfde worden gewaardeerd 
als kooppercelen. En tuinbouwgronden 
hetzelfde als bouwpercelen. Hierdoor wordt 
het ‘onnodig duur’ voor de sociale klasse. 
Vreden hierover: “Niet omdat je grond vrijwel 

gratis van de overheid hebt gekregen, moet 
je het ‘gratis’ kunnen overdragen.” Maar hij 
erkent dat personen, bijvoorbeeld in Wanica, 
in bezit van grondhuurpercelen voor ‘grote 
bedragen’ komen te staan als ze (een deel) 
willen overdragen aan familie. “Toch spelen 
we enigszins daarop in. Bijvoorbeeld aan de 
Helena Christinaweg is de klapperwaarde 30 
euro per vierkante meter. In zo’n geval nemen 
we dan daarvan een derde of kwart om de 
overdrachtsbelasting te berekenen.”
Vreden erkent dat de klapper ‘niet het 
ideaalste’ is. “Vanuit het GLIS hebben 
wij, om de markt tegemoet te komen, de 
beleidsmakers het voorstel gedaan om de 
overdrachtsbelasting terug te brengen naar 
4 à 3 procent. Maar dan wel van de reële 
waarde, dus de koopprijs.”
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 80m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 2
Extra’s Warm water en Wi-Fi 
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Appartement met gesloten  
 garage 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Zorg en Hoop (H0268B6-J. A. Pengelstraat 195a)

$ 550,-

Soort object Hoogbouw loods
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 4
Airco’s  
Extra’s  
Status  
Bijzonderheden Direct te betrekken
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble 
 7106677

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

P.N.O.T.K.

www.surgoed.comHUURObjEctEN

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 3
Extra’s Warm water
Status Deels gemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Paranam (H0271B6 – Blauwmeer 252)

€ 350,- € 500,-

De gehele woning is voorzien van diefijzers en alle 
voorzieningen zoals koud en warm water, 110/220v en 
internetaansluiting. Alle ruimtes hebben airco’s behal-
ve in twee slaapkamers. De waterfilter die gevestigd is 
aan de duro tank dient u regelmatig te verwisselen.
Via het voorbalkon komt u de woning binnen in een 
ruime woonkamer met een open keuken van ca 60 
m². Aan de linkerkant bevindt zich de trapopgang naar 
de eerste verdieping.

 Kwatta, Weg naar zee (H0303B6 - Henry Fernandedsweg 43a )

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 2 om 2
Airco’s Almost Fully
Extra’s Warm/ koud/ 110-220v internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Hoogbouwwoning op een
 ruim perceel
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 165m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 

Tourtonne (V0003 – Bazaltstraat 143)

€ 850,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 80 m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water
 internet / kabel-tv / alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

€ 650,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 295m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Ongemeubileerd verhuren
 ook mogelijk
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Kwatta, A2 (H0277B3-Rododendronstr. 19)

€ 500,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water
 internet / kabel-tv / alarm 
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Met uitzicht op het kanaal
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

€ 450,-
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Soort object Villa 
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2 bad/3 toilet
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water /  
 internet / alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Strakke moderne woning 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Uitvlugt (H0266B6 Lakatanstraat 4)

€ 2.500,-

Soort object Loods met kantoor
Bebouwd opp. 712m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 1
Airco’s  
Extra’s  
Status ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Beekhuizen (HZ0308B6–Industrieweg Noord 31)

$ 3.000,-

Soort object Loods met veel
 opslagcapaciteit
Bebouwd opp. 1425m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 1
Airco’s  
Extra’s  
Status ongemeubileerd
Bijzonderheden Beekhuizen, Industrieweg
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Beekhuizen (HZ0309B6–Industrieweg Noord 33)

$ 5.000,-

Soort object Appartement 
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s 1
Extra’s Warm water en Wi-Fi
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Zorg en Hoop (H0269B9–Flamboyantstraat 4)

€ 275,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 75m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s None
Extra’s None
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Prijs excl. Stroom en water 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

 Noord (H0298B3 - Indigolaan 15)

€ 300,-

Soort object Koloniaal
Bebouwd opp. 75m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 1
Extra’s warm water/internet
Status Ongemeubileerd/
 gemeubileerd
Bijzonderheden Naast ‘t VAt 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Centrum (H0292B6-Kleine Waterstr. 1)

$ 550,-

UW SPECIALIST IN LIFE TIME ALUMINIUM DAKGOTEN
U wilt zeker geen last hebben

van roestende en/of

lekkende dakgoten.

Kiest u daarom voor onze 

naadloze aluminium dakgoten

met de volgende voordelen:

● Roestvrij
● Lange levensduur

(20 jaar garantie)

● Verkrijgbaar in volle lengte

● Verkrijgbaar in diverse kleuren

AFTERSALE GEGARANDEERD

Wij kunnen ook een

onderhoudsafspraak maken voor

het onderhouden van uw dakgoten!

Verder bent u bij ons
terecht voor:
● aluminium bakgoten
●	 daktrim / kraalplaten
●	 longspan nokplaten
●	 metalen boeiboorden
●	 dun– en dik plaat vouwwerken
●	 pvc rechthoekige afvoersystemen
●	 klik dakpanelen

Ro Carsterstraat 2a
(zijstraat v/d Anniestraat)
Paramaribo - Suriname
(597) 422735 | 7695045 (m)
pro_gutter@yahoo.com

www.proguttersuriname.com

20JAAR
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In deze rubriek worden door mr. R. 
Zweevel juridische onderwerpen 
besproken die over boedels 

en gronden in Suriname gaan. 
Deze aflevering gaat over enkele 
consequenties van het ‘negatief stelsel’ 
bij de registratie van 
onroerende goederen. 

Mevr. X woont al jaren op een 
eigendomsperceel, dat haar moeder 
onderhands gekocht had. Mevr. X, die alle 
kwitanties nog heeft, is automatisch na 
de dood van haar moeder op het perceel 
blijven wonen. Op haar bejaarde leeftijd 
heeft zij besloten om in een bejaardentehuis 
te verblijven. Mevr. X heeft geen kinderen 
gekregen maar de woning en het perceel 
staan er nog, en thans woont er een 
familielid in de woning die gebouwd is 
door mevr. X.

NIET GEREGISTREERD
Het familielid doet onderzoek naar de 
status van het perceel, vooral daar Mevr. 
X de woning aan haar wenst na te laten. 
Zij stapt naar het GLIS-kantoor met een 
perceelkaart die zij tussen de paperassen 
van Mevr. X gevonden heeft. Bij het GLIS-
kantoor blijkt dat het perceel op naam staat 
van een mevr. Petra. Het is niet duidelijk 
wie dat is. Voor het familielid is het nu 
onduidelijk van wie het perceel nou eigenlijk 
is, want het staat op naam van mevr. Petra.

De vraag die gesteld kan worden, luidt: 
Hoe kan het dat er bij het GLIS-kantoor 
niet staat geregistreerd dat het perceel 
aan de moeder van mevr. X toebehoorde 
terwijl het gekocht is? Een oplossing voor 
mevr. X is, dat zij als eigenaresse van de 
woning, door tussenkomst van de rechter, 
kan laten bewerkstelligen dat het perceel 
op haar naam wordt  overgeschreven in het 
openbaar register. Hierdoor wordt zij dan de 
juridische eigenaar en kan zij 
dan overdragen.

NEGATIEF STELSEL
Deze korte case brengt ons naar het 
‘negatief stelsel’ dat bij onroerend goed 
wordt gehanteerd  in Suriname. Het 
negatief stelsel houdt in dat er alleen aan 
niet-openbaar gemaakte rechten zekere 
gevolgen ontzegd worden. Hierbij gaat 
het om de wettelijke ontkenning van een 
recht op een onroerende zaak. Met andere 
woorden: indien er een overdracht van een 
perceel heeft plaatsgevonden, zonder dat 
de overdracht hiervan openbaar gemaakt is 
door de inschrijving/overschrijving hiervan 
in het openbaar register bij het GLIS-
kantoor, dan wordt deze overdracht geacht 
niet te bestaan. Dit vanwege de wettelijke 
ontkenning en het gebrek aan openbaarheid 
door het openbaar register. Als naar de case 
wordt gekeken dan is er dus gekocht door 
Mevr. X haar moeder, maar de openbaarheid 
hiervan heeft niet plaatsgevonden doordat 

de overdacht niet is ingeschreven in het 
openbaar register van het GLIS-kantoor.

GEEN GARANTIE
Uit deze case blijkt dat het openbaar register 
met de werking van het negatief stelsel geen 
honderd procent garantie biedt – oftewel 
rechtszekerheid over de juistheid van de 
in deze opgenomen en gepubliceerde 
handelingen. De redenen hiervoor zijn 
onder meer dat niet alle handelingen in de 
openbare registers vermeld behoeven te 
worden, zoals: verjaring, boedelmenging, 
huwelijk, wettelijke en testamentaire 
erfopvolging, natrekking en occupatie en 
het vervallen verklaren van een perceel 
in grondhuur. Daarnaast heeft het 
negatief stelsel uitsluitend betrekking op 
eigendomsovergang door overdracht. Het 
kan dus zijn dat personen al langer dan 30 
jaar op een perceel wonen en dat zij door 
verjaring eigenaar zijn geworden maar het 
staat dan niet geregistreerd bij 
het GLIS-kantoor. 
De consequenties voor de kopers van 
onroerende goederen zijn soms dan ook niet 
te overzien.  Ten eerste zijn de openbare 
registers niet volledig door dit negatief 
stelsel. Een koper van onroerend goed kan 
dan niet volledig vertrouwen op hetgeen in 
het openbaar register is opgenomen. Door 
het negatief stelsel kan het dus gebeuren 
dat een koper van onroerend goed soms de 
plank misslaat door onvolledige informatie.

enkele consequenties van het ‘negatief  stelsel’
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VEILIG & HELDER

BRANDVERZEKERING
Het “thuisgevoel” is doorgaans een beschermd en prettig gevoel. Daarom is het noodzakelijk dit gevoel te koesteren en 
duurzaam te beschermen.  Zorgt u er daarom voor, dat indien er plotseling ooit wat mocht gebeuren, door bijvoorbeeld 
brand, blikseminslag, inbraak of rukwinden, u in ieder geval een degelijke brandverzekering heeft afgesloten, zodat u 
naast het emotionele leed ook niet nog eens de financiële consequenties, die aanzienlijk hoog en vaak onbetaalbaar 
zijn, zelf hoeft te dragen.
 
Uw voordelen:

• Eenvoudig af te sluiten door het invullen van een aanvraagformulier. 
• Deskundig(e) inspectie en advies. 
• Bereddingskosten, opruimingskosten, kosten van noodvoorzieningen, kosten van tuinaanleg zijn gedekt.
• Beplanting, bestrating, kosten van vervoer en opslag zijn gedekt.
• Deskundige ondersteuning bij schade van onze schade experts. 

Sluit vandaag nog een brandverzekering af en geniet van de voordelen.
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OMSCHRIJVING
Strakke hoogbouw woning met geheel omrasterde tuin waar u kunt 
genieten van het uitzicht op de Surinamerivier.

DE WONING
Deze woning heeft een ruim benedenterras voor gezellig samen zijn. 
(De auto staat buiten maar er is genoeg ruimte om een carport op 
te zetten.) Een opbouwzwembad zal worden geïnstalleerd. Op de 
begane grond een leuk aangeklede slaapkamer en bad en toilet. De 
woning zit opvallend goed in de verf, dus dat zit de eerst komende 
jaren prima.

De inrichting met aandacht, zorg voor detail en een Europees tintje. 
Eventuele overname van inboedel is bespreekbaar. Op de bovenste 
verdieping hebben we een ruim balkon met mooi uitzicht op de 
Surinamerivier en een aangename rivierbries.

De woonkamer met een open keuken, die bij de tijd past en uitnodigt 
om uw kookkunsten te praktiseren. De master bedroom beschikt 
over een eigen bad en toilet, wat wel zo prettig is, waardoor er geen 
wachttijden ontstaan voor de kleine ruimten. De master bedroom en 
ook de andere slaapkamers – met gedeelde bad en toilet – ademen 
een prettige sfeer vanwege hun Europese inrichting. Allemaal een 
prima basis om sfeer of uitstraling verder in te vullen, wanneer u 
deze woning tot uw thuis maakt.

HET PERCEEL
Het terrein heeft een klei ondergrond en is opgehoogd met schelpen, 
is groot 600 m², heeft een pas aangelegd pad van grindstenen en 
is gelegen aan een betegelde weg. Op het perceel is er een goed 
onderhouden container aanwezig die bij de woning hoort en ook als 
opslagruimte zou kunnen dienen.

VOORZIENINGEN
110-220V, warm/koud water en internet.

SAMENVATTING
Aangename woning met Europees getinte sfeer, goed onderhouden 
en rustige omgeving. Komen kijken is komen wonen!

De vraagprijs is € 129,500,-

HUIS VAN DE MAAND

zonnedauwweg 5
Meerzorg - commewijne

advertentie
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDINGLEGENDA

$ 300.000,-

 Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

Soort woning Moderne
  Laagbouw
Bouw opp.  460m²
Perceel opp. 949.12m²

Titel grond  Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 / 3
Bijzonderheden

Objectcode Locatie op de kaart

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname

+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN

Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.

Eindredactie
Iwan Brave

Met bijdragen van
Edwien Bodjie, Iwan Brave,

Amanda Palis, Euritha Tjan A Way, mr. Rosita Zweevel

Vormgeving 
Anfernee Blijd | Surgoed Makelaardij N.V.

Advertenties
Iris Sleur en Shefanie Stienstra | Surgoed Makelaardij N.V.

DTP + fotografie
Diëgo Kartodikromo | Surgoed Makelaardij N.V.

Distributie Suriname
Surgoed Makelaardij N.V.

Distributie Nederland
Henry Tjoe Nij (henry@surgoed.com)

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep

Surgoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | +597 493497

info@surgoed.com | www.surgoed.com

Oplage:
20.000 exemplaren (Suriname) 5.000 exemplaren (Nederland)

COLOFON
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP



Wij willen ons 
huis verbouwen

Een nieuwe keuken, een extra slaapkamer of een nieuw dak? 
Met de renovatielening van Suritrust fi nanciert u de schilderbeurt, 
make-over, omrastering, reparatie of renovatie van uw woning 
afgestemd op uw situatie. Financieren kan via de op maat 
gesneden lening afgestemd op uw wensen.

Voor uw renovatielening kunt u 
rekenen op Suritrust, een 100% 
dochteronderneming van 
De Surinaamsche Bank.

DSB_204-2018_WT_ADV_A4_Suritrust_Hypotheek.indd   1 8/16/18   7:48 PM
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