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Greenview Lake fase 2 is sinds kort
opgeleverd en de verkoop gaat nu
van start!
Prachtige kavels variërende
in grootte tussen de
400m² – 1000m².
Het project beschikt over
24uurs beveiliging, geasfalteerde
wegen, stroomnetwerk en
watervoorziening.
U woont in alle veiligheid centraal
in het Noorden van Paramaribo.
Het project is gelegen pal naast

de Wolframstraat en bij de
aanleg is rekening gehouden met
de waterhuishouding, waarbij
wateroverlast tot het
verleden behoort.

Voor meer informatie:

De tarieven beginnen
vanaf € 60,- per m².
Neem vandaag nog contact
met ons op door te mailen naar
greenviewlake@surgoed.com en
vraag uw digitale brochure aan.
Onze makelaars staan klaar om u
verder te helpen!

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname
info@surgoed.com | +597 493497
www.surgoed.com
Financiering
mogelijk via

VOORWOORD
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Parkeren en bermen
Beste lezer,
Op papier zit Suriname wettelijk prima in elkaar. Maar zoals vaak ontbreekt het
aan handhaving. Zo ook bij het beleid ten aanzien van parkeren en bermen.
Steeds meer burgers en bedrijven claimen een stukje openbare berm als
privédomein. Er wordt gebruik gemaakt van afschrikkende borden met daarop
‘NP’ of ‘Wegslepen op eigen risico en kosten’.
Het is een algemeen herkenaar beeld van bewoners en ondernemers die
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aan handhaving is het een free for all. In deze editie leest u de reden waarom
perceeleigenaren een deel van hun privéberm als openbaar moeten ‘afstaan’.
En ook waarom er geen economische activiteiten mogen plaatsvinden op
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sluizen op (voormalige) plantages verloren te gaan door gebrekkig onderhoud.
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rubrieken staat deze editie weer boordevol interessant leesvoer, waarbij wij
van Surgoed ook over de Surinaamse grenzen kijken.
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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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Het

‘grootse verhaal’
over Suriname

H

et meeslepende en kleurrijke verhaal van Suriname en
haar banden met Nederland. Dat is wat De Nieuwe Kerk
in Amsterdam wil vertellen met ‘De Grote Suriname
Tentoonstelling’, die 5 oktober 2019 van start gaat. Zij vertelt
het ‘meeslepende epos van het land en zijn bewoners van zeer
verschillende achtergronden, die samenkwamen in het land’.
“Je moet je inbeelden dat je in Amsterdam op de Dam de grote deuren
van De Nieuwe Kerk opendoet en je komt in een regenwoud terecht”,
vertelt publiciteitscoördinator Martijn van Schieveen enthousiasmerend.
De Nieuwe Kerk werd gebouwd in 1408 en bevindt zich op de
internationaal befaamde Dam, het historische hart van de hoofdstad.
Deze ooit protestantse kerk van Gotische stijl is met zo’n 250.000
bezoekers per jaar een van de best bezochte tentoonstellingslocaties
in Nederland.
De Nieuwe Kerk is al decennia beroemd om haar spraakmakende
exposities van kunst, fotografie, inspirerende personen en culturen.
Pal staand tegenover het Koninklijk Paleis wordt zij ook gebruikt voor
nationale evenementen en koninklijke ceremoniën, zoals inhuldigingen
van troonopvolgers en huwelijksplechtigheden. Jaarlijks worden er
vier voorstellingen gehouden. En nu is het de beurt aan Suriname
om in deze prestigieuze spotlights te staan. Dit als onderdeel van de
wintertentoonstelling en tot en met februari 2020 te bezichtigen. Het is
tevens een hommage aan 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid
van Suriname.

GEMEENSCHAPPELIJK VERLEDEN
“Een tentoonstelling over Suriname stond al heel lang op ons
wensenlijst. En te meer nog omdat Nederland en Suriname een
gemeenschappelijk verleden met elkaar hebben”, zegt Schieveen.
Diverse organisaties, zowel in Nederland als in Suriname zijn erbij
betrokken. “We hebben historische stukken van het Surinaams
Museum, uit het Tropen Museum in Amsterdam en persoonlijke
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stukken die onderdeel zijn van een familiegeschiedenis, zoals foto’s van
mensen die zij in bruikleen aanbieden”, doet Schieveen uit de doeken.
Van historische stukken uit de Pre-Colombiaanse tijd, waaronder stenen
maskers van het Surinaams Museum, tot traditionele klederdrachten
van onder andere de creolen, marrons en andere etniciteiten van het
Koto Museum in Paramaribo. Ook zes familieverhalen van Surinamers
in Nederland en van Nederlandse Surinamers zijn onderdeel van dit
‘groots verhaal’. Een tentoonstelling als een ‘biografie van een van de
meest diverse landen van Zuid-Amerika’. “Hiermee leer je niet alleen
over het land, maar ook over de mensen die deel ervan uitmaken”,
geeft de pr-man mee.

SLAVENSCHIP
De tentoonstelling bestrijkt de hele cultuurgeschiedenis, de oudste
nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Het
indrukwekkendste is het plantagetijdperk dat het grootste gedeelte
hiervan zal uitmaken. “Op de kade zal er een schip helemaal zijn
ingericht naar voorbeeld van een slavenschip”, schetst Schieveen voor.
“We willen mensen niet alleen de mooie dingen van Suriname laten
zien, maar ook de minder leuke gebeurtenissen uit de
Surinaamse geschiedenis.”
Eén daarvan is het slavernijverleden dat met name de stad Amsterdam
de nodige rijkdommen heeft opgeleverd. “Slaven waren voor de
Europeanen echte handel. Zij werden door hen gezien als objecten
waarmee zij handel konden drijven. Dat is vreselijk en die ervaring
moeten we zeker ook meegeven”, benadrukt Schieveen.

WEINIG BEKEND
Op de vraag waarom het belangrijk is om Suriname zo prominent
en groots te belichten antwoordt hij: “Simpel weg omdat het moet.
Ondanks de lange verbonden geschiedenis tussen Suriname en
Nederland staat er heel weinig over deze geschiedenis in onze

Expo De Nieuwe Kerk Amsterdam

Over de voortteeling en wonderbaerlyke

Schilderij Slavendans, D. Valkenburg. Dirk

veranderingen der Surinaamsche insecten,
tekening door Maria Sibylla Merian, 1719.

Valkenburg, Ritueel van slaafgemaakten op een
suikerplantage in Suriname, 1707. Olieverf op

www.surgoed.com

Prinses Beatrix en president Johan Ferrier
tijdens de onafhankelijkheidsceremonie in 1975.

doek. Statens Museum for Kunst, Kopenhagen.

Stenen masker, precolumbiaans,
datum onbekend.

Nandoe en Trees trouwen op 16 november
1955. Van links naar rechts: Sookrania, Trees,
Sing, moeder Chowhania, Juliette en echtgenoot
Naipal. Kinderen op de voorgrond: Annie
(dochter van Juliette en Naipal) en Soesila. Foto
uit het boek Uit de klei van Saramacca door
Stanley Raghoebarsing. Beeld archief van
de familie.

Menukaarthouder 25jr Juliana-Bernhard.
Gouden menukaarthouder, geschenk van
Suriname aan koningin Juliana en prins
Bernhard voor hun 25-jarige bruiloft. Koninklijke
Verzamelingen, Den Haag.

Jurk Beatrix. Groene japon van prinses Beatrix,
ca. 1975. Zijde, kraaltjes, lovertjes. Koninklijke
Verzamelingen, Den Haag.

Over de voortteeling en wonderbaerlyke
veranderingen der Surinaamsche insecten,
tekening door Maria Sibylla Merian, 1719.

Kleurrijke tooi Tropenmuseum. Veren danskroon
(Olok), Wayana, voor 1907.
Nationaal Museum van Wereldculturen
(Tropenmuseum Amsterdam).

schoolboeken. Met deze tentoonstelling proberen wij het niet alleen
te verbeteren, maar laten de bezoekers ook zien dat het land van
prachtige mensen is.”
Hedendaagse Surinaamse kunstenaars zoals Razia Barsatie en Marcel
Pinas maken deel uit van de schatten die worden geëtaleerd. Hun
werken zijn te zien in het ‘moderne gedeelte’ van de tentoonstelling.
Barsatie zal een kunstwerk vervaardigen die vooral haar Hindoestaanse
cultuur en achtergrond zal uitbeelden en Pinas maakt er één over de
Binnenlandse Oorlog. Schieveen: “Hiermee krijgt ook het hedendaagse
Suriname een plek in onze expositie.”

Marcel Pinas, een van de hedendaagse
kunstenaars in de tentoonstelling.

De Grote Suriname-fotowedstrijd
In het kader van deze tentoonstelling organiseert De Nieuwe
Kerk De Grote Suriname-fotowedstrijd, waaraan het publiek
kan meedoen door een eigen herinnering, beeld of beleving
van Suriname te delen. De winnende foto – te kiezen door een
gerenommeerde vakjury – krijgt een plaats in de tentoonstelling
en wordt een van de campagnebeelden. Elke maand wordt
er een nieuwe winnaar gekozen en aan de tentoonstelling
toegevoegd. De wedstrijd start op donderdag 1 augustus,
inzendingen kunnen worden ge-upload op de website van De
Nieuwe Kerk, nieuwekerk.nl.
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Sondrobon
Vakantie, vakantie, o heerlijke tijd! Voor
veel van ons die in onze jeugd nog geen
smartphone en internet kenden, betekende
de vakantie dat je naar oma, opa of tante
mocht in het district. Of als je geluk had, had
je familie een auto en dan ging je dagen met
elkaar de stad Paramaribo uit.
Voor mij betekende vakantie een bezoek
brengen aan het district Nickerie. Met mijn
oma, nu wijlen, pakten we de bus naar
Nickerie om dan met zijn allen bij mijn oom
thuis neer te strijken. Ik was gek op de geur
van het huis. Het was een houten woning in
Nieuw Nickerie, met aan de achterkant een
grote boom met manja’s. Die boom zorgde
ervoor dat het huis aan die kant ook in de
hitte van de septembermaand heerlijk
koel bleef.
Als je het raam van mijn ooms huis aan de
voorkant opendeed, keek je recht in het huis
van de buurvrouw die altijd wel aan het koken
was. En of het nou ’s morgens, ’s middags
of ’s avonds was; bij dat koken hoorde een
scheldpartij van jewelste.
Recent was ik weer in Nickerie. En na jaren
bezocht ik weer het huis waar mijn oom toen
woonde. Het is qua bouw wat aangepast nu.

8
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Zo is de deur niet meer aan de voorkant
waar ik het mij herinner, maar aan de zijkant.
Daarmee is mijn leeshoekje dat ook net viel
onder de koelte van de grote boom weg.
In dat hoekje heb ik vele Bouquetreeksen
soldaat gemaakt en zwijmelde ik weg bij de
fantasieverhalen die nu eigenlijk belachelijk
simpel lijken, maar mij toen avond na avond
wakker hielden.
Wat ook weg is, is de mooie boom die voor
schaduw zorgde en er is nu een betonnen
optrek waar het huis van de scheldende
buurvrouw was. De boom moest eraan
geloven omdat daar een nieuwe schutting
moest komen en de wortels in de weg lagen.
Doordat de boom weg is en het uitzicht nu
van beton, is het huis ook heel erg
warm geworden.
Dat is een van de ergste dingen die ik ook
zie gebeuren in Paramaribo en in bepaalde
plekken in de kuststrook. Bomen die er al
jarenlang stonden, worden als overbodig
beschouwd en weggekapt. Weinig wordt
nagedacht over hoe samen met de natuur die
er is, te komen tot een harmonieus geheel.
Iets dat waarde toevoegt aan het gehele
plaatje in plaats van iets dat het plaatje zo
rigoureus uit de context haalt.

Een voorbeeld van een rigoureuze aanpassing
is de ‘facelift’ die Ondrobon heeft ondergaan.
Nadat de aannemer jaren daar bezig is
geweest de boel aan te passen, staan er nu
twee grote stalen optrekken, die kennelijk
dienst zullen doen als busterminals. Die
zijn lekker van staal en zullen ongetwijfeld
aanvoelen als een oven in de droge tijd.
Daar is dus niet over nagedacht.
Want indien ervoor was gekozen de bomen
te laten staan en een harmonieus geheel
te creëren, dan was dat stukje erfgoed van
amandelbomen langs de weg niet verloren
gegaan. Het is dan ook begrijpelijk dat veel
mensen de plek nu gekscherend Sondrobon
(zonder bomen) noemen.
Als Surinamer raakte in compleet verliefd op
mijn land doordat ik in mijn tienerjaren ook
het bos leerde kennen. Impliciet kwam daar
ook het besef van het belang van behoud
van groen in de stad erbij. Hoe gaan we
ervoor zorgen dat de jeugd die smartphones
en internet heeft, het belang van groen gaat
inzien als er in de binnenstad geen groen
meer is en het bos te duur om te bezoeken?
Het predicaat ‘groenste land van de wereld’,
waar we zo trots op zijn, lijkt dan
zo paradoxaal.

WONINGEN
Wanica (W0666B3 - Essiahoutweg 12)

www.surgoed.com
Morgenstond (W0669B9 - Hk Bluewing & Lepelaarstraat)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Laagbouw
Bouw opp.
69 m²
Perceel opp.
325 m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer
3
Bad en toilet
1
Bijzonderheden		
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Sandra Slijngard - 8901439

Makelaar

Hoogbouw
415 m²
864 m²
Eigendom
7
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

De verdeling van de woning ziet er als volgt uit:
de benedenverdieping bestaat uit een woonkamer,
keukenruimte en een master bedroom. Verder is er
nog een slaap-/werkkamer, bad en toilet, achterterras, waskamer en berging en niet te vergeten een
gesloten garage. De entree is in de vorm van een
moderne uitbouw die het karakter van het woonhuis
aanzienlijk verbetert. De mogelijkheid bestaat om met
de auto vanaf de ene straat onder de entree door de
andere straat te bereiken over een volledig betegelde
oprijlaan.

€ 45.000,-

€ 385.000,-

Paramaribo (W0664B6 - Rubenstraat 109)

Paramaribo (W0668B6 - Mauriciusstraat 14)

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

Hoogbouw
180 m²
611 m²
Eigendom
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Thijs Mouchart

Soort woning
Hoogbouw
Bouw opp.
350 m²
Perceel opp.
5565 m²
Titel grond
Erfpacht
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden		
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Thijs Mouchart
In de binnenstad van Paramaribo, zeer centraal
gelegen aan de Mauriciusstraat staat dit terrein van
5565 m² aan grond met een geweldige frontbreedte
en diverse opstallen. Dit terrein bestaat uit meerdere
percelen die bij elkaar die een geheel vormen, ook zijn
er meerdere opstallen op het terrein. Het geheel kan
voor meerdere doeleinden uitstekend gebruikt worden.
Op het terrein staan meerdere woningen die allemaal
de tijds des geest redelijk hebben weerstaan. Hoe dan
ook elke opstal is toe aan een renovatie beurt.

€ 76.500,-

€ 390.000,-

Commewijne (W0662B3 - Reebergweg perc 66)

Mon Plaisir (W0667B9 - James Wattstraat 10)

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

Laagbouw
118m²
831m²
Grondhuur
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 42.500, -

Soort woning
Eigendom
Bouw opp.
650 m²
Perceel opp.
1518 m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer
6
Bad en toilet
4
Bijzonderheden		
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Piquero Ong-A-Swie - 8916684
Met 650 m² aan woonoppervlakte is royaal wonen een
understatement voor deze woning, gelegen in een
wijk die vrij populair is als woonomgeving. Al bij het
betreden van het perceel treft u een indrukwekkende
ruimte vóór en onder de woning. Een ruimte die kan
fungeren als parkeerplek voor zeker 6 auto’s. Dezelfde
ruimte is ook uitermate geschikt voor speciale gelegenheden waarbij een groot aantal gasten ontvangen
kunnen worden. Aan de zij- en achterkant van de
woning is een heel sfeervol aangelegde tropische
tuin met een diversiteit aan planten in verschillende
perkjes.

€ 490.000,-

Surgoed House, Home & Lifestyle
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Commewijne (W0665B3 - Coyolpalmlaan 71)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Saramacca (W0660B3 - Tawajarieploderweg 20)

Laagbouw
192 m²
1005 m²
Eigendom
4
1

WATERFRONT PROPERTIES

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie - 8916684

De woning ligt in een aangename, rustige straat in
het besloten project Palm Village. Via het voorterras
van deze goed beveiligde woning bereikt u de entree
die toegang geeft tot de riante living voorzien van een
erker met grote en hoge ramen, waardoor een fris
ogende en goed verlichte woonruimte het resultaat
is. Aan de rechterzijde van de woning bevinden zich
3 slaapkamers die allen voorzien zijn van een mooie
houten vloer. Alle slaapvertrekken zijn daarbij ook
voorzien van airco’s. In het verlengde van de woonkamer bevindt zich nog de masterroom met eigen bad
en toilet.

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

Paramaribo (W0664B3 - Mathilda H Malenbergstraat 25)

Commewijne (W0655B6 - Reuzenrietweg)

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

Makelaar

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 110.000,-

€ 115.000,-

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

Laagbouw
200 m²
21000 m²
Grondhuur
3
1

Makelaar

Laagbouw
58 m²
489 m²
Eigendom
1
1

Laagbouw
200 m²
374,89 m²
Eigendom
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Prachtig woonhuis gelegen in een leuke wijk aan de
Mathilda H Malenbergstraat, iets achter Hesdy BBQ,
omgeving Ringweg Noord. Deze woning is in principe drie jaren terug gebouwd en heeft nooit echt
een bewoner gehad. Het is gebouwd met kwalitatief
bouwmateriaal en de woon oppervlakte is 200 m². De
indeling is als volgt; een garage en wasruimte, een
modern ingerichte keuken met woon- en leefruimte,
gelijk hierna volgen twee slaapkamers en een algemene douche en toilet. Tot slot is er een masterroom met
een grote inloopkast, douche en toilet.

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 69.500,-

€ 140.000,-

Kasabaholo (W0659B9 - Kawmakapalmstraat 23)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
250 m²
592 m²
Eigendom
5
3
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Dit object bestaat uit een woonhuis en een appartement. Het woonhuis bestaat uit drie slaapkamers
en ligt aan de Kawmakapalmstraat, een zijstraat van
de Batbatiweg. De drie slaapkamers en de voorzaal
zijn voorzien van airconditioning. De woning is goed
beveiligd en in een rustige straat. In de omgeving zijn
er voldoende supermarkten. Een van de drie kamers is
de masterbedroom met eigen bad en toilet. Het terrein
is bijna geheel voorzien van bestrating. Buiten staat
er nog een buiten keuken, gastentoilet, berging en
parkeerplek. Tegen een redelijke prijs kan de inboedel
overgenomen worden.

€ 145.000,-
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Noord (W0653B6 - Napoleonstraat 17+18)

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

Laagbouw
90m²
540m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 74.000,-

R. Durga & Sons NV

O

www.surgoed.com

Internationaal begrip in
hoogwaardige houtproducten

p het terrein van R. Durga & Sons NV, aan de Sir
Winston Churchillweg, hangt een geurenmelange van
gezaagd hout. In de open loods heerst het geluid van
zaagmachines en is de werkvloer bedekt met zaagsel. Blokken
rondhout, sommige met een doorsnee van wel één meter,
liggen gesorteerd op het achterterrein, aangevoerd via de
Surinamerivier die langs stroomt.
Mannen met fluorescerende werkkleding, veiligheidsschoenen,
stofmaskers en veiligheidsbrillen bedienen robuuste, industriële
zaagmachines. Via stalen transportbanden worden die gevoed met
boomstammen. Ze worden verzaagd tot ruwe planken en later
bijgeschaafd en geschuurd met kleinere machines. Keurig gestapelde
houtpakketten voor aflevering vullen deels de ruimte. Buitenlandse
technici zijn bezig met het installeren van een nieuwe, opvallend
grotere zaagmachine. “Met de bedoeling dat we veel meer gaan
produceren in kortere tijden”, vertelt een medewerker.

ALTIJD BETER
“De vraag is groot, het gaat goed maar het kan altijd beter. Dus we
blijven investeren”, licht financieel manager Ranjana Durga verder
toe. In de kantoorruimte liggen her en der liggen stukjes planken en
latten van verschillende houtsoorten, kleine assortimentsproducten
en samples. Maar ook nieuwe producten die nog gelanceerd moeten
worden, zoals de houten vloertegels.
R. Durga & Sons is gespecialiseerd in het verwerken van rondhout tot
eindproducten voor de lokale en internationale markt. Met meer dan
vijftig jaar ervaring is het bedrijf een begrip. Dankzij de geavanceerde
machines worden verschillende Surinaamse houtsoorten verzaagd naar
de wensen van de klanten.

DIVERSE TOEPASSINGEN
De toepassingen zijn zeer divers. Zoals voor woningbouw, waterbouw,
utiliteitsbouw, terrassen, pooldecks en meubelindustrie. Grote lokale
bedrijven die duurzame kwaliteit voorop stellen, weten Durga & Sons
te vinden. Zoals Kuldipsingh, MNO Vervat, Newmont Suriname, Rosebel
Gold Mines en de Surinaamse Brouwerij. Ook particulieren kloppen
aan. Sinds vijf jaar exporteert het familiebedrijf hout naar Israël, India,
Europa, het Caraïbisch Gebied en de Verenigde Staten. Met dertig man

in dienst wordt vijf dagen in de week gedraaid en staan deuren open
voor klanten van acht uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags. Daarnaast
is er een fotorijke website – als internationale visitekaart – over de
producten, bouwmaterialen en diensten.

IPÉ PRODUCTEN
Gespecialiseerde teams van R. Durga & Sons installeren ook de
producten indien de klant dat wenst. “Het gaat hier om de bekende
kabana’s, pergola’s, (pool)decks maar ook deuren, vloeren en veel
meer voor binnens- als buitenshuis”, vertelt Durga. Klanten worden
bijgestaan met advies en begeleiding. Afhankelijk van het eindproduct
wordt een voorstel gedaan welk houtsoort het beste gebruikt kan
worden en waarom. “Al is het niet in voorraad, u plaats uw bestelling
en we zorgen ervoor dat het op tijd wordt geleverd.”
Durga & Sons is bovenal specialist in het verwerken van Ipé, zoals het
zeer gewilde groenharthout in het buitenland bekend. Lokale projecten
die onder andere hiermee zijn uitgevoerd, zijn de pooldeck, het
wachtershuisje en de Pier van Torarica. Ook de trap van kledingzaak
Mango, de voorgevel van Fish Finder, de vloer van Amazone
International. “Internationaal zijn ze stapel erop”, vertelt Durga
enthousiast. “Ze vinden het mooi, hard, massief en het gaat lang mee,
ook bij buitenconstructies.” Ze noemt groenhart daarom de ‘Rolls Royce
van hout’.

MAATWERK
De houtsoorten waarmee het meest wordt gewerkt zijn kopie,
basralocus, wanakwari, bolletrie, walaba, grofolo en groenhart. R.
Durga & Sons verzaagt op afmetingen en specificaties die de klant
vraagt. Juist advies, een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding,
duurzaamheid en een goede klantenservice staan daarbij voorop. “Wij
doen als bedrijf altijd alles eraan om onze klanten tegemoet te komen
door hen bij ons advies centraal te stellen.”

Sir Winston Churchillweg 73
Paramaribo - Suriname
+597 481146
info@durgasons.com

www.durgasons.com
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De Dijck
BAR - RE S TAU R A NT

Pri jsr ang e 65 - 180 SRD

BAR
LUNCH
DINER
SNACKS
KIDSMENU
LOADED FRIES
PASTA’S
GRILL
BURGERS
IEDERE DAG OPEN
11.00 TOT 02.00 uur
Van Sommelsdijckstraat 8
+597 473 147

OSO JOSICH
Appartement B

Appartement A

Uw vakantiehuis
in Suriname!
Oso Josich Appartementen
gelegen aan de
Van Roosmalenstraat 5 te Paramaribo.
Voor Informatie en reserveringen:
www.osojosich.com
osojosich@gmail.com
+597 7797321 of +31 653801003
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Centrum (W0657B6 - Princessestraat 104)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Uitvlugt (W0652B6 – Waterlandstraat 13)

Hoogbouw
300m²
350m²
Eigendom
10
10
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Dit pand is in 2017 gebouwd en bestaat uit twee
woonlagen. Zowel de boven als de beneden verdieping bestaat uit vijf slaapkamers met allen een eigen
bad en toilet, keuken en terras. In het Centrum van
Paramaribo waaronder ook de Prinsessestraat is er in
de afgelopen jaren veel vraag naar studenten en stage
woningen. Het centrum is voor hen de juiste plek om
er te verblijven en vrij te bewegen; denk maar aan,
winkelen, uitgaan enz. In de Prinsessestraat heb je
behalve meerdere stage woningen ook supermarkten,
eethuizen, sportscholen en apotheken in de omgeving.

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

Laagbouw
135m²
250m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 250.000,-

€ 67.500,-

Uitvlucht (W0656B9 - Cocobiacoweg 74)

Centrum (W0651B6 – Prins Hendrikstraat 10)

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

Laagbouw – hoogbouw
600 m²
3.087 m²
Eigendom
16
7
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

De gebouwen zitten allemaal achter elkaar op de linkerhelft van het terrein. Het eerste gebouw grenst aan
de Cocobiacoweg, het is een laagbouw van 127 m².
Het werd gebruikt als een kleine supermarkt en is zo
ingedeeld. Het tweede tot en met het vijfde gebouw
zijn laagbouw woningen met een bebouwde oppervlakte van 60 m² elk, ze hebben als indeling twee
slaapkamers, een douche en toilet en een eenvoudige
keukenruimte met houten kasten. Het zesde gebouw
is een hoogbouw woning van 230 m² en het heeft een
veranda van bijna 40 m².

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

Koloniaal pand
175m²
300m²
Eigendom
2
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie 		
8916684

€ 415.000,-

€ 127.500,-

Noord (W0654B9 – Nachtegaalstraat 971)

Uitvlugt, M6 (W0454B6 – L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

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

Hoogbouw
500m²
1204m²
Eigendom
3
3
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Thijs Mouchart

Zeer complete hoogbouwwoning gelegen op een
mooie locatie te Paramaribo–Noord, voorzien van alle
gemakken. Deze woning is een must see, voor de gevorderde bewoner, de ambassadeur of zakenman die
zich meer dan een standaard woning kan veroorloven.
Dit is een moderne klassieke stijl woning die compleet
tot in de puntjes in detail is uitgewerkt en is afgestemd op alle bouwkundige en esthetische elementen.
Compleet en modern is deze gezinswoning tot in alle
aspecten, vanaf de straat gezien maakt de keurig
verzorgde voortuin met statig hekwerk al duidelijk dat
het niet om een alledaagse woning gaat.

P.N.O.T.K.

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

Hoogbouw
575m²
395m²
Eigendom
4
7
Zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

P.N.O.T.K.
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AquaPassion NV

www.surgoed.com

‘Met water
breng je alles tot leven’

D

at water een passie is van Pascal Tjong A Hung, is
overduidelijk als je de showroom van AquaPassion
binnenstapt. Wat veertien jaar geleden begon als
hobby, een aquariumspeciaalzaakje in voornamelijk exotische
zeevissen, is uitgegroeid tot een gespecialiseerd bedrijf in
verschillende aquatische systemen.
“Van het bouwen en onderhouden van exclusieve aquaria zijn wij
gegroeid tot een professioneel bedrijf dat onze klanten tal van
waterproducten biedt die bijdragen aan hun well-being”, vertelt Tjong
A Hung, oprichter en eigenaar van AquaPassion. Zijn waterpassie
begon al op heel vroege leeftijd, met de opvoeding meegekregen van
zijn grootvader. “Vanaf mijn vierde was ik dat kleine jongetje dat buiten
de stad altijd met zijn visnetje aquariumvissen aan het vangen was”,
blikt Tjong A Hung terug.
Tijdens zijn studentenperiode in Nederland bleef hij doorgaan met
zijn passie en teruggekeerd in Suriname startte hij samen met zijn
broer een securitybedrijf. “Maar al heel gauw had ik het druk met mijn
hobbyzaakje. Binnen een jaar na de opstart namen de klanten en
opdrachten toe en koos ik voor water, want met water breng je alles
tot leven.”

EXCLUSIEVE KUNSTWERKEN
Wat AquaPassion vooral onderscheidt, is dat de systemen gezien
kunnen worden als exclusieve kunstwerken, geheel naar de behoefte of
levensstijl van de klant. “Onze ontwerpen zijn altijd verrassend omdat
wij steeds rekening houden met de unieke persoonlijkheid van de klant
om net dat bijzondere stukje extra te bieden.” AquaPassion voert vaak
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ook daarna meerdere op maat gemaakte projecten bij dezelfde klant
uit. Buiten bijvoorbeeld met een zwembad, jacuzzi, vijver of fonteinen
of binnen met een sauna of designaquarium.
“Als de klant jonge kinderen heeft, dan stellen we voor om ingebouwde
fonteintjes te plaatsen in het zwembad of een ondiep platform dat
veilig is voor kleine kinderen, maar waar ook bijvoorbeeld ligstoelen
voor de volwassenen op passen”, vertelt de aqua-expert. “Op basis van
een realistisch bepaald budget kan er een exclusief ontwerp gecreëerd
worden.” Dit gaat gepaard met de nieuwste technologische snufjes
zoals automatische aansturing van alle zwembadapparatuur, de jacuzzi
op afstand met je smartphone aanmaken en LED-sfeerverlichting voor
je zwembad. Of een automatische kinderveilige bedekking voor het
zwembad, alle aankleding geschiedt op maat.

AquaPassion NV

TASTBAAR 3D-ONTWERP
Elke klant krijgt zijn of haar wens gevisualiseerd in een tastbaar
3D-ontwerp. Het in-house ontwerp- en bouwteam van AquaPassion
let niet alleen op het esthetische, maar zorgt met zijn expertise
voor een harmonieus geheel op basis van Feng Shui-principes voor
positieve energie. Er worden uitsluitend kwalitatieve materialen en
producten gebruikt om duurzame aquatische systemen te bouwen.
Partnerschappen en samenwerkingen aangaan met lokale en
internationale bedrijven en leveranciers, is ook wat
AquaPassion onderscheidt.
“We zijn de officiële vertegenwoordigers van Rico Rock, een bedrijf in
Orlando dat kunstmatige rotsen maakt met fiberglass. Je kunt onze
watervallen heel moeilijk onderscheiden van echte rotsen”, vertelt
de directeur trots, die ook weet te vertellen dat Rico Rock-producten

www.surgoed.com

vooral in hotels, resorts, malls en dierentuinen worden toegepast.
Als milieubewuste onderneming importeert AquaPassion uit Europa
EPDM-vijverfolie van gerecycled rubber en heeft in het assortiment
zwembadtegels van gerecyclede autoruiten en energiezuinige
vijverpompen. Solarenergy-oplossingen zodat pompsystemen
een zo laag mogelijk energieverbruik hebben, behoren ook tot
de mogelijkheden.

AFTER-SALES SERVICE
Eveneens in de after-sales service komt bij AquaPassion de liefde voor
water tot uiting. “Bij het opzetten van onze aquatische systemen,
of het nou een zwembad, vijver of aquarium is, geven we honderd
procent kwaliteitsgarantie dat ons water kraakhelder en gezond is. We
bieden de klanten servicecontracten aan en staan altijd klaar met onze
expertise. Je doet het goed of je doet het niet, zo werken wij.”

advertentie
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Kwatta (W0648B6 – Shantaweg 28, De Schuilplaats)

Kwatta (W0649B6 – Krisnapersad Oeditstraat 85)

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

Makelaar

Laagbouw
225m²
568m²
Eigendom
3
3

Herenhuis
200m²
500m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie - 8916684

De woning, uit bakstenen opgetrokken, heeft niet
alleen een zeer Europese uitstraling, maar is ook
voorzien van alle gemakken voor comfortabel en luxe
wonen. De woning bestaat uit 3 woonlagen met een
serre uitbouw aan de voorzijde van de woning vanaf
de begane grond tot aan de eerste verdieping. Aan
de linkerzijde van de woning is eveneens een serre uitbouw waardoor de ruimte van de woonkamer een stuk
vergroot kan worden. Zowel de bouw van de woning
als de extra voorzieningen, zowel binnen als buiten
bevestigen dat er vakkundig en met gebruik van kwaliteitsmaterialen gewerkt is aan de woning.

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 68.500,-

€ 245.000,-

Munder (W0647B6 – Kashmirstraat 70)

Leiding B9 (W0645B9 – Bomaweg hk Nieuw weergevondenweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Makelaar

Laagbouw
154m²
305.59m²
Eigendom
3
1

€ 67.500,-

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

Laagbouw
330m²
516m²
Eigendom
6
5
Surgoed Makelaardij		
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie 		
8916684

€ 75.000,-
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Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Thijs Mouchart

De woning staat op een ruim perceel van 2000 m²
groot en ligt centraal in het midden van het terrein,
zodat er een oprijlaan naar de woning is vanaf de
voorlangs lopende weg. De oprijlaan is gemaakt van
gravel en steenslag en geeft toegang tot de dubbele
garage met automatische garagedeur. De toegang
naar het terrein is vanaf de hoofdweg over de langs
lopende trens waarbij er een inrit is gemaakt met
duikers en een stalen toegangspoort. Het perceel is
begrensd met walabapalen en met draad om alles een
landelijke uitstraling te geven.

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Wanica (W0641B6 – Mon Plaisirweg 30)

Laagbouw
270m²
2000m²
Grondhuur
3
2

€ 150.000,Uitvlugt (W0644B6 – Chitoestraat 6)

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

Laagbouw
145m²
310m²
Eigendom
3
2/2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 86.500,-

Charlesburg (W0629B6 – Kartaramstraat 6A)

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

Hoogbouw
234m²
307m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie
8916684

€ 109.000,-

WONINGEN
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Noord, Morgenstond (W0547B9 - Frans Madamstraat)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw 3 woonlagen
1100m²
3000m²
Eigendom
6
5
Prachtige villa met zwembad en 		
basketbal course op 3000m² 		
eigendomsgrond
Surgoed Makelaardij Tel.: 493497

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 eigendomsterrein van 3000m² is gelegen te Morgenstond
en biedt vanaf de bovenste etage zicht op de Surinamerivier. 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.

Sar'ca A4 (W0474B9–Damboentong 24)

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

Laagbouw
160m²
4210m²
Grondhuur
3
1
Grondhuur uitgegeven
in 1998
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 1.150.000,-

€ 73.500,-

Latour (Z0620B6 – Livornoweg 93)

Para (Z0619B6 – Damstraat 25)

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

Laagbouw
2650m²
6500m²
Grondhuur
2/2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards – 8510812

Prachtig en mooi zakenobject met vele mogelijkheden
voor de zakelijk ingestelde persoon. Dit is een goedlopende uitdeuk- en spuitinrichting die gespecialiseerd
is in het opknappen van auto’s met schade en/of herstellen van schade, met de offerte die is aangevraagd
door de verzekering. Dit bedrijf staat goed bekend bij
alle gerenommeerde verzekeringsbedrijven. U stapt
hier in een rijdende trein, een bedrijf die zijn sporen al
langer dan tien jaren in Suriname heeft verdiend met
een goede naamsbekendheid.

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

Winkel, appartementen
725m²
2007m²
Eigendom
9
10
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 1000.000,-

€ 85.000,-

Commewijne (Z0618B6 – Pronkweg)

Beekhuizen P8 (Z0034B6 - Groenhartstraat)

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

Hoogbouw
112m²
1950m²
Grondhuur
3
1
Belwaarde, Commewijne
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

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.

€ 142.500,-

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

Bedrijfsloods
400m²
534m²
Eigendom
3
1
Grote bedrijfsloods met
4 roldeuren

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 127.500,-
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Kwatta (W0642B6 – Aukestraat hk. Peterstraat)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Sar’ca (W0640B6 – Chandiesawweg 331a)

Hoogbouw
360m²
661m²
Eigendom
4
3
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Onder architectuur gebouwde Villa in een exclusieve
woonwijk ter hoogte van de Tweede Rijweg. De wijk
staat bekend om zijn veiligheid en directie woningen.
De wijk is zeker kindvriendelijk. De woning is eind
vorige eeuw opgetrokken uit duurzame materialen.
Het is uitstekend op de wind en zon gebouwd, waarbij
door de raampartijen voornamelijk het natuurlijk licht
uitstekend wordt benut. Met zijn indeling verdeeld
over verschillende niveaus en hoge plafonnering is er
een perfecte harmonie bewerkstelligd tussen stijlvol,
strak, open en landelijk gelegen tropenwoning.

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

Laagbouw
100m²
1300m²
Erfpacht
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 260.000,-

€ 57.500,-

Welgelegen (W0637B6 – Germastraat 8)

Noord (W0628B6 – Kristalstraat 87)

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

Hoogbouw
400m²
870m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie - 8916684

Sfeervolle woning met zwembad. Een gerenoveerde
woning in een rustige, prettige woonomgeving en zeer
gunstig gelegen ten opzichte van 2 belangrijke en
drukke uitvalswegen, waardoor de dagelijkse verkeersdrukte op de piekmomenten moeiteloos vermeden
kunnen worden. Vanaf de straatzijde is de eerste
indruk een keurig aangelegde en goed onderhouden
berm met hoge palmen die de woning flankeren.
De woning is in een L- vorm gebouwd waardoor de
binnenhoek en de achterzijde van de woning volledig
op de wind staan.

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

Laagbouw
213m²
600m²
Eigendom
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie
8916684

P.N.O.T.K.

€ 127.500,-

Noord (W0634B6 – Bergamotstraat 12)

Wanica (W0626B6 – Henkie Spalburgweg 62)

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

Hoogbouw
210m²
640m²
Grondhuur
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze moderne hoogbouwwoning is een type woning
die je niet snel tegenkomt in de tropen, meestal vanwege de traditionele stijl van bouwen en het gebruik
van materialen; te warm en niet geschikt. Maar let op!
Dit huis heeft enkele unieke eigenschappen en kenmerken waarbij optimaal woongenot, duurzaamheid in
energieverbruik en veiligheid in een pakket wordt aangeboden als een absolute woontopper voor een leuk
gezin. 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.

€ 267.500,-
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
150
350m²
Eigendom
3
3
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 60.000,-

WONINGEN
Uitvlugt (W0619B6 – L' Hermitageweg 135)

www.surgoed.com
Noord (W0633B6 – Bergamotstraat 10)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Hoogbouw
215m²
600m²
Eigendom
5
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

Hoogbouw
215m²
640m²
Grondhuur
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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 automatische 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.

€ 125.000,-

€ 287.500,-

Wanica M11 (W0549B6 - Jozefweg)

Noord (W0632B6 – Bergamotstraat 8)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Hoogbouw
250m²
1425m²
Eigendom
3
3
Tropisch karakter nabij de
Golfbaan
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Hoogbouw
320m²
640m²
Grondhuur
6
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze moderne hoogbouwwoning is een type woning
die je niet snel tegenkomt in de tropen, meestal vanwege de traditionele stijl van bouwen en het gebruik
van de materialen; te warm en niet geschikt. Maar let
op! Dit huis heeft enkele unieke eigenschappen en
kenmerken waarbij optimaal woongenot, duurzaamheid in energieverbruik en veiligheid in een pakket
wordt aangeboden als een absolute woontopper voor
een leuk gezin. 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.

€ 125.000,-

€ 339.000,-

Noord (W0608B6–Heliumstr. hk. Osmiumstr.)

Tourtonne (W0631B6 – Manukastraat 151)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Hoogbouw
388m²
655.22m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 135.000,-

W

Makelaar

Laagbouw
300m²
900m²
Grondhuur
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie - 8916684

Luxe villa in bijzondere wooncommunity, gelegen in
het goed ontwikkelde project Tourtonne Garden. De
woning is één van de 7 woningen in een beveiligde
community binnen een gated project. De community heeft enigszins een Amerikaanse uitstraling. Een
perfecte en goed beschermde leefomgeving voor o.a.
gezinnen met kinderen. Er is sprake van bestemmingsverkeer en in tegenstelling tot een groot deel van Paramaribo kunnen de kinderen zich nog veilig en onder
toezicht binnen deze fraaie omgeving bewegen.

€ 260.000,-
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Deze prachtige extra gated high
end woonwijk ligt te ParamariboNoord 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.
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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!

Voor meer informatie:

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

WONINGEN
Sara'ca A7 (W0604B6–Hein Djojopawirostraat)

www.surgoed.com
Centrum (Z0621B6- Prins Hendrikstraat 6)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Contact info

Laagbouw
120m²
1886m²
Grondhuur
2
1
Leuke laagbouwwoning,
landelijk gelegen met aparte
overloop naar vrijstaande
keuken.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Hoogbouw
300m²
300m²
Eigendom
4
9 kantoorruimtes met optie tot 		
uitbreiding naar 12
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Sandra Slijngard - 8901439

Dit mooie kantoorpand met een bouwoppervlakte
van 300 m2 staat aan de Prins Hendrikstraat 6. Het
goed beveiligde pand is voorzien van airco’s, alle
nutsvoorzieningen, een alarmsysteem en meerdere
telefoon aansluitingen. Het pand is onderverdeel in
een beneden- en bovenverdieping. De benedenverdieping bestaat uit 5 ruime kantoren, 2 toiletten en een
kitchenette. De bovenverdieping bestaat uit 4 ruime
kantoren, een balkon, en 2 toiletten.

€ 64.500,-

€ 325.000,-

Tout Lui Faut R14 (W0603B6-Roggestraat 7)

Kasabaholo (W0627B6 – Kasabaholoweg 199)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Hoogbouw
250m²
476m²
Eigendom
4
2
Ruim woonhuis robuust
gebouwd, landelijk gelegen
tegen een scherpe prijs.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Laagbouw
215m²
500m²
Eigendom
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie
8916684

Zeer goed onderhouden woning aan de hoofdweg van
Kasabaholo. De zeer goed onderhouden woning heeft
alle voorzieningen voor comfortabel en veilig wonen
in een omgeving met goede sociale controle. Er is
een diversiteit aan winkels in de omgeving en alles is
op loopafstand. 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.

€ 87.500,-

€ 135.000,-

Commewijne (W0543B9 - Suikerpalmlaan 25)

Uitvlugt (W0625B6 – Ramalaan 28)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Laagbouw
185m²
1005m²
Eigendom
3
1/1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 99.000,-

Laagbouw
450m²
1400m²
Eigendom
4
3
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie
8916684

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 benadrukken. De indeling van de ruimten in de woning is
eveneens weldoordacht, aangezien alle slaapkamers
grenzen aan de tuinzijde.

€ 399.000,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 21

WONINGEN
Noord U4 (W0539B6 - Dr. Axwijkstraat 38)

www.surgoed.com
Houttuin (W0622B6 – Sir Winston Churchillweg 481b)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Hoogbouw
200m²
344m²
Eigendom
5
2
Hoogbouwwoning
met 2 woonruimten
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Villa
219m²
1899m²
Eigendom
2
3/2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

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.

€ 145.000,-

€ 325.000,-

Leiding 9 B8 (W0596B6 - Leiding 9 #157)

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

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

260m²
1.47ha²
Grondhuur tot 2025
4
2
Ruim woonhuis gelegen op
een riant terrein
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Hoogbouw: Split level / Laag		
bouw
177m²/95m²
800m²
Erfpacht
3/2
2/1

Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Piquero Ong-A-Swie
8916684

Twee woningen op één perceel. Gerenoveerde hoogbouw en moderne nieuwe laagbouw. De hoofdwoning
is verdeeld in 3 woonlagen, waarbij de onderste
woonlaag alle voorzieningen heeft om eventueel kantoor aan huis te houden. Grenzend aan het kantoor of
de multifunctionele ruimte bevindt zich de moderne
inbouwkeuken met apparatuur. De moderne laagbouw
groot 95 m², die achter op het terrein ligt is volledig
op de windrichting gebouwd en is goed afgeschermd
waardoor de privacy is gewaarborgd. Naast de ingang
is er een ruime berging waar ook de hydrofoor en
boiler geïnstalleerd zijn.

P.N.O.T.K.

€ 165.000,-

Saramacca (W0592B3-Catharina Sophia 130)

Uitvlugt (W0618B6 - Edmundstraat hoek Willem Anthonielaan)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Laagbouw
150m²
6.689m²
Grondhuur
3
1
Landbouwgrond plus woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 45.000,-
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Villa
250m²
410m²
Eigendom
3 (1 master)
3 om 3
Dubbele garage, zwembad, alarm
camera bewaking, warm en koud
water 110v/220v
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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.

P.N.O.T.K.

WONINGEN

www.surgoed.com

Morgenstond (W0616B6 – Krakoenstraat)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Charlesburg (W0590B6 - Khadiweg 45)

Laagbouw
220m²
481m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

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 woonervaring. 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.

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

Laagbouw
140m²
370m²
Eigendom
3
1/1
Appartement erbij
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 127.500,-

€ 67.000,-

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

Schimmelpennick Q4 (W0586B6-Jacobstraat 4)

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

Landhuis
375m²
3000m²
Grondhuur
3
2
Leiding, Noord polderdam
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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 plafond geeft een ruimtelijke indruk en laat de warme lucht
opstijgen waardoor de woonkamer opvallend koel blijft.

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

Laagbouw
95m²
285m²
Eigendom
3
1
Houten starterswoning
4km afstand van het centrum
Paramaribo
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

P.N.O.T.K.

€ 44.000,-

Para (W0610B9 – Indira Gandhiweg 644)

Saramacca (W0582B3 - Baliweg 169)

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

Hoogbouw
1400m²
1600m²
Erfpacht
7
8 om 8
Bedrijfspand annexwoning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Dit massief gebouw met een bouwoppervlakte van
1400 m² staat op een terrein van 1600 m² aan de Indira 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.

€ 1.100.000,-

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

Laagbouw
65m²
1.4 ha
Grondhuur
2
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 39.500,-
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WONINGEN
Clevia U1 (W0575B6 - Mandarijnstraat 33)

www.surgoed.com
Boxel S14 (W0606B6 - Sir Winston Churchillweg 691)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Hoogbouw
320m²
1000m²
Eigendom
4
3 toilet/ 2 bad
De woning staat op twee
percelen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

Laagbouw
300m²
1104m²
Eigendom
3
2
Een woning met liefde gerenoveerd
met tal van bijzondere accenten.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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 accenten 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.

€ 170.000,-

€ 125.000,-

Kasabaholo, I6 (W0557B3 - Kasabaholoweg No 240)

Kwatta (W0598B9 - Callistostraat 9)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Laagbouw
120m²
396.34m²
Grondhuur
3
1
Een pas gerenoveerde
laagbouwwoning aan
de hoofdweg
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Hoogbouw
294m²
1243m²
Eigendom
5
2/2
5 slaapkamers
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

Deze vijf slaapkamerwoning staat aan de Callistostraat, 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 buitentrap komt u op de bovenste verdieping. De bovenwoning 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.

€ 67.500,-

€ 175.000,-

Kwatta (W0555B9 – Mahinderstraat 1)

Commewijne, V1 (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

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

Hoogbouw
273m²
344m²
Eigendom
4
2/2
Ruime woning met veel opties
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 105.000,-
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Contact info

Koloniale hoogbouw
222m²
1153m²
Eigendom
2
2
Koloniale stijl gebouwde woning op
een schitterende locatie langs
het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

De woning is zo’n paar jaar geleden gebouwd onder
architectuur en begeleiding van architect Dijkland. Het
gebruikte hout voor deze woning is kopi en groenhart
(hout wat nu zelfs lastig te vinden is in A kwaliteit).
De prachtige houten vloeren in de woning zijn ook
gemaakt van groenhart. De woning is gelegen langs
de Commewijne rivier op de voormalige plantage Leliendaal (inmiddels verkaveld) en biedt weids uitzicht
over de rivier naar Plantage Frederiksdorp. De woning
is dusdanig gebouwd dat het balkon in principe de
blikvanger is, vandaar kijkt u uit op de rivier maar
heeft u ook direct toegang tot deze prachtige woning.

€ 285.000,-

WONINGEN
Saramacca (W0553B3-Borneoweg perc. No 132a)

www.surgoed.com
Wanica, Leiding (W0585B9 – Sitalweg 17)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Laagbouw
74m²
8002m²
Grondhuur
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Hoogbouw
265m²
1790m²
Eigendom
5
2/2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

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 voorzien 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.

€ 65.000,-

€ 160.000,-

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

Tamanredjo km 20 (W0584B6 - Oost-West verbinding 859)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Laagbouw
155m²
2925.25m²
Eigendom
3
2/2
Ruim perceel met voldoende
uitbreidingsmogelijkheden
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Makelaar

Laagbouw
250m²
1896m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Een laagbouwwoning van steen opgeleverd in 2016.
Wat maakt deze woning zo bijzonder? In totaal heeft
deze woning liefs 100m² aan balkon ruimte. De
balkons laten u genieten van verschillende uitzichten.
Het voorbalkon biedt uitzicht op een goed ingerichte
groentetuin en de Oost-West verbinding. U kunt op het
achterbalkon genieten van een sterke breeze, terwijl
u zicht hebt op de groentetuin. De woning heeft een
woonkamer, drie ruime slaapkamers en een redelijk
grote keuken met houten kasten. Verder kunt u een
auto parkeren in de garage en uw tuingereedschappen
kunnen makkelijk weg in een ruime berging.

€ 68.500,-

€ 130.000,-

Paramaribo (W0542B3 - Tonkastraat 11)

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

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

Laagbouw
176m²
260m²
Eigendom
3
3
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 62.500,-

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
Dit prestigieuze object ligt in een villawijk te Commewijne 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 uitvalswegen zijn goed begaanbaar en zeer gemakkelijk bereikbaar, openbaar busvervoer is op loopafstand aanwezig.
Alle nutsvoorziening zijn aanwezig in de omgeving.

€ 625.000,-
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Celestial Tours

www.surgoed.com

Braziliaans vakantiepret voor elk budget

H

et is een en al bedrijfigheid op het klein kantoortje
van Celestial Tours, aan de Grote Combéweg. Het
boekingskantoor, dat in 2013 begon als eenmanszaak
en zich vooral richtte op lokale tours, biedt nu ook
vakantiepret buiten Suriname.
“Het is afhankelijk van hoe lux je als toerist buiten de grenzen wilt
doorbrengen”, vertelt Raul Karamali, directeur en oprichter van
Celestial Tours. “Voor eenieder hebben we een pakket dat bij zijn
of haar budget past.”
Karamali ondernam zijn eerste ondernemingstappen binnen de
toerismesector toen hij studeerde op het Natuurtechnisch Instituut
(Natin). Hij ging aanvankelijk naar het Natin met als doel later
bij Suralco aan de slag te gaan. Maar met het vertrek van de
bauxietmaatschappij moest hij zijn ambitie bijstellen. “Ik stuitte toen op
de tourismestudie die het Natin toen had.” Net als Karamali betraden
andere jonge mensen na 2009 de toerismesector als touroperators en
tourgidsen door goedkopere tours aan te bieden en “creatief te werk
te gaan”.

AANTREKKELIJKE BESTEMMINGEN
Celestial Tours organiseert naar buurland Brazilië veelvuldig tours
waarvan lokale klanten gretig gebruik maken. Fortaleza, Belem, Iguazu
Falls, Rio de Janeiro en Bahia Salvador zijn de bekendste aantrekkelijke
bestemmingen die worden aangeboden. “Rio is the place to be als je
advertentie

26 Surgoed House, Home & Lifestyle

op zoek bent naar een bruisend stads- en uitgangsleven”,
vertelt Karamali enthousiast. “Ben je op zoek naar natuur en alles
dat de Amazone je kan bieden, dan hebben we Iguazu Falls, een
van de grootste watervallen van onze Amazone.” Brazilië is voor
Zuid-Amerikaanse toeristen extra aantrekkelijk omdat voor hen
geen visumplicht geldt. “Alle geloop rond visumaanvragen heb je
dus niet.”

EIGEN NETWERK
De mogelijkheden van deze magische Braziliaanse bestemmingen
voor Surinamers, ontdekte Karamali door eigen oriëntatie. Hij
ontmoette in het zuiderbuurland lokale mensen die het mogelijk
maken dat deze tours betaalbaar zijn. “Daarnaast zijn er ook
Surinamers die in Brazilië wonen en hun diensten voor een zachte
prijs aanbieden”, vertelt Karamali over het netwerk van Celestial Tours.
“Tourgidsen, driesterren accommodaties en transport horen allemaal
in het pakket.”
Veel klanten reageren verrast dat zij voor relatief ‘goedkoop’ een
welverzorgde trip kunnen boeken. “Men is vaak in de veronderstelling
dat het te mooi is om waar te zijn, maar onze klanten zijn daarom
aangenaam verrast als ze een goede driesterren accommodatie
aantreffen zoals beloofd. Daarnaast zijn de service en tarieven van
GOL Airlines niet alleen consistent maar ook aantrekkelijk voor
vakantiegangers. Je kunt op avontuur gaan zonder je daarvoor blut
te betalen.”

Advertenties

www.surgoed.com

Surgoed House, Home & Lifestyle 27

WONINGEN
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Noord V1 (W0576B6 - Pelikaanstraat 11)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
380m²
1113m²
Eigendom
5
2
Hoekterrein met slide hoogbouw 		
en zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

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.

Saramacca (W0524B3 - Tayerbladweg)

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

Hoogbouw
220m²
40.000m²
Grondhuur
4
2
Warm en koud water/220V
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 315.000,-

€ 110.000,-

Commewijne (W0521B9 – Palm Village)

Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

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

WATERFRONT PROPERTIES

Makelaar

Laagbouw
460m²
949.12 m²
Eigendom
3
2 bad/ 3 toilet
Langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Deze droomwoning staat gelegen te Palm Village.
Een prachtige luxe woning langs het water voorzien
van alle gemakken. Bent u op zoek naar een ruime
woning en houdt u van rust? Dan is dit uw droomhuis!
Als u de woning binnenkomt, stapt u meteen in de
woonruimte. Aan een kant heeft u vervolgens twee
slaapkamers met een gemeenschappelijke bad en
toilet en aan de andere kant de masterbedroom. Ook
is er een gastentoilet aanwezig. De masterbedroom
heeft een eigen ruime bad en toilet en een closet waar
de meeste vrouwen van dromen.

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

Hoogbouw
205m²
260m²
Eigendom
9
3
Woning met een uitstraling
van een monumentaal gebouw
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

$ 271.920,-

€ 147.500,-

Beni’s Park O2 (W0560B6 - Columbiastraat 16)

Kwatta O3 (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

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

Laagbouw
155m²
331m²
Eigendom
3
2
Laagbouwwoning gebouwd onder
architectuur, moder en cosy.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze moderne laagbouwwoning is voorzien van alle
gemakken. De woning is gebouwd in 2017 waarbij gedacht 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.

€ 135.000,-
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
390m²
686m²
Eigendom
5
2
Leuke hoogbouwwoning met
twee complete woonruimten
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 83.500,-

Kinderboekenschrijfster Indra Hu

www.surgoed.com

‘Verhalen vertellen is mijn passie’

S

inds 2002 betovert Indra Hu
kinderen met haar boeken, toen
zij debuteerde met het eerste
deel van ‘De avonturen van Leena en
Jopie’, over de twee nieuwsgierige en
ondernemende muizen. Indra Hu heeft
een passie voor vertellen van verhalen,
die niet alleen kinderen maar ook de
oudere jeugd aanspreekt.

creatieve en interactieve manier.
“Mijn zoon luisterde altijd aandachtig naar
verhalen. Toen men op de peuterschool vroeg
van waar hij zoveel interesse had ervoor,
vertelde ik dat we thuis veel vertelden en
voorlazen. De leerkrachten spoorden mij toen
aan om kinderverhalen te schrijven.”

“Sinds ik mij kan heugen houd ik van
vertellen. Mijn zusjes, neven en nichtjes
zaten aandachtig te luisteren naar de
verhalen die ik vertelde. Zelfs bij mijn eerste
zwangerschap vertelde ik verhalen aan mijn
oudste zoon, die nog in mijn buik was”, blikt
de kinderboekenschrijfster glimlachend terug.
Dezelfde passie voor lezen aanwakkeren bij
kinderen is een van haar grootste doelen.

IN DE SMAAK
In eerste instantie dacht Hu: “Wie, ik?
Verhalen schrijven; ik ben geen schrijver.”
Toch ondernam ze een poging en schreef ze
het eerste avontuur van Leena en Jopie. De
kinderen waren helemaal weg van het verhaal
en toen volgenden meer avonturen van deze
ondernemende Surinaamse muisjes en ook
andere verhalen.

STICHTING RUPSJE REGENBOOG
“Lezen is van immens belang voor de
ontwikkeling van elk individu”, is de visie
van Indra Hu. Maar lezen doe je ook voor je
plezier. In 2015 richtte zij daarom Stichting
Rupsje Regenboog op die zich vooral inzet
bij kinderen het lezen te bevorderen op een

“Mijn vader was mijn grootste fan en beste
vriend. Ik had veel verdriet en dacht dat ik
nooit meer blij zou zijn.”

GELIJKWAARDIGHEID
Tijdens een vakantie had Hu gekleurde
pomponnetjes gekocht en in een kast gezet.
“Ik liep langs de kast en zag de gekleurde
balletjes in de vorm van een rups. Het
leek alsof het met me sprak”, vertelt ze
glimlachend over het weer geïnspireerd raken.
Zo is het verhaal van Rupsje Regenboog
ontstaan, waarnaar haar stichting
is vernoemd.
Het boekje kreeg lovende kritieken. ‘Het
verhaal kan kinderen aan het denken zetten:
Rupsje wordt een mooie vlinder… wat word
ík later?’, schreef de inmiddels overleden
boekenkenner Els Moor. “De regenboog staat
voor mij als symbool voor gelijkwaardigheid en
acceptatie”, zegt Hu. “Elk kind heeft het recht
tot ontwikkeling en door middel van het boek
en het laten voorlezen wil ik op mijn manier
daaraan bijdragen.” In 2012 is Hu uitgeroepen
tot Kinderboekenfestivalschrijfster van dat jaar
en in 2018 presidentieel onderscheiden tot
Ridder in de Ere-Orde van de Palm.

De eerste zes boeken die Hu uitbracht waren
in kleurboekvorm. Hierdoor konden jonge
lezers creatief ook zelf hun fantasie erop
loslaten door de plaatjes in te kleuren. Van de
inmiddels negentien boeken van Hu, is er één
dat haar heel dierbaar is: Rupsje Regenboog.
Dat schreef zij na het overlijden van haar
vader, dat een grote impact op haar had.
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties groot is.
Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om kopers en verkopers alert
te maken, besteedt de Surgoed House, Home & Lifestyle krant aandacht aan uiteenlopende misstanden.

Koop je wel

het perceel
dat je koopt?

Jeroom Van Bossele uit Antwerpen was
vroeger zeeman. Alle landen van Zuid-Amerika
heeft hij aangedaan, op één na: Suriname.
Dus toen hij, eenmaal gepensioneerd, en
zijn vrouw Godelieve een lange, exotische
vakantie wilden, viel hun keus op Suriname.
Die vakantie was zeer goed bevallen.
De ‘no spang’-sfeer van Suriname paste
wel bij hun gemoedelijke Belgische aard.
Daarnaast vonden ze Surinamers hartelijk en
behulpzaam. Van Paramaribo waren ze niet
echt onder de indruk, des te meer van de
districten en het binnenland. Zo waren ze er
een keer op uit getrokken in Saramacca, in de
buurt van Groningen. Zo sereen wonen aan
de Saramaccarivier, niet al te ver van de grote
stad; dat sprak ze wel aan.
Jeroom en Godelieve hadden altijd tegen
elkaar gezegd hun laatste dagen beslist niet te
willen slijten in het koude Europa. Nu waren
ze alweer voor de derde keer in Suriname.
Aan de Waterkant, onder het genot van
het lokale bier, raakten ze in gesprek met
een man die zich als Remy voorstelde. Ze
vertelden hem hoe ze onder de indruk waren
van Saramacca als woonomgeving. Remy,
die aannemer bleek, zei dat hij een makelaar
kende en bracht ze met hem in contact.
Die makelaar wist inderdaad een leuk stukje
grond te koop aan de Saramaccarivier,
vlakbij Groningen en niet ver van de OostWestverbinding. De verkoper had de
perceelkaart meegenomen, waarop duidelijk
te zien was dat het ging om een perceel aan
de rivierzijde. Het terrein was overwoekerd
met gras en bomen, maar er liep duidelijk nog
een weg naar de rivier. Een mooi groot terrein
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voor maar 40.000 euro. Het feit dat Remy
erbij was, schepte vertrouwen. Hij bood aan
om het perceel schoon te maken.

Perceel van iemand anders
Op kantoor van de makelaar werd de koop
beklonken, en met tussenkomst van de notaris
vond de overschrijving plaats. Nog voordat
Jeroom en Godelieve weer naar huis zouden
vertrekken, werd het perceel schoongemaakt.
Alles leek op rolletjes te lopen. Totdat een
man kwam vertellen dat ze zijn perceel aan
het schoonmaken waren. Dat moest gewoon
een misverstand zijn. Maar de man toonde zijn
eigen perceelkaart. Wat bleek? Het Belgische
echtpaar had een perceel gekocht dat nog een
paar kilometer verder van de hoofdweg lag
dan het terrein dat hen was aangewezen.
Het bleek bovendien ook nog om
zwampterrein te gaan.
Jeroom en Godelieve voelen zich flink bij de
neus genomen. Het gaat ze zeker zo’n 20.000
euro extra kosten om het zwampterrein op
te hogen en een weg aan te leggen naar
de rivier. Ze hebben een jurist in de arm
genomen. Het is maar de vraag hoeveel kans
ze maken. De makelaar en verkoper beweren
nu bij hoog en bij laag dat ze het juiste terrein
hebben verkocht ondanks dat ze een ander
terrein hadden aangewezen. Remy weet
ineens ook ‘van niets’ en wilt geld zien voor
het schoonmaken.

Partiële perceelkaart
Wat is er fout gegaan? Jeroom was afgegaan
op de partiële perceelkaart. Daarop staan
alleen de kadastrale gegevens van het perceel
zelf, maar de exacte ligging is er niet uit af te

lezen. De notaris is immers geen landmeter en
uit de kaarten is niet altijd af te leiden hoe de
kadastrale vork in de steel zit. Daarvoor moet
je de overzichtskaart of moederkaart van het
gebied raadplegen. Veel overzichtskaarten zijn
te vinden bij het GLIS of het Domeinkantoor.
Wie grond koopt heeft een onderzoeksplicht,
maar wie de grond verkoopt heeft ook een
informatieplicht. Jeroom had ook Google
Maps kunnen raadplegen. Alleen als het om
de ‘stad’ gaat, kan een perceelkaart afdoende
zijn omdat daar voldoende referentiepunten
zijn te vinden. Maar dit geldt zeer zeker
niet voor percelen in districten, waar veel
op elkaar lijkt. Zelfs gecombineerd met een
overzichtskaart kan het knap lastig zijn. Als
het domeingrond of erfpacht is, ligt er zeker
bij het Domeinkantoor een overzichtskaart van
het gebied. Bij eigendomsgronden is dat vaak
niet het geval of slechts gedeeltelijk. In die
gevallen schakel je een landmeter in om een
‘uitmetingskaart’ te maken.

Klassieke oplichters
Wat Jeroom en Godelieve is overkomen, is een
klassiek voorbeeld van oplichters, die zoveel
mogelijk geld vangen voor een waardeloos
stuk terrein. Dus voordat u iets koopt, laat u
goed informeren. Landmeters kunnen aardig
ver komen, want in de afgelopen honderd
jaren hebben zij hun eigen archieven erop na
gehouden. Landmeters zijn overigens beëdigd
en geregistreerd. Dit in tegenstelling tot
makelaars. Trek dus eerst het een en ander
na. Op internet haal je al snel de transparante
makelaarsbedrijven eruit. Een andere tip is
om een buurtonderzoek te doen door met
omwonenden te praten.

MISSTANDEN
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Een zwembad
in uw EIGEN tuin!

B&I - ZWEMBAD

B&I - CABANA

U heeft al een eigen pool van
6 bij 3 meter met een dek van 40m²
vanaf $16.500,Wij geven u de mogelijkheid het met pomp,
skimmers, lampen en een cabana op te
leveren; klaar om elke dag te genieten van
een vakantie met uw droomzwembad in uw
eigen tuin!
Heeft u extra wensen? Wij maken die waar.
U heeft de keus:
• om de binnenkant van uw zwembad te
laten betegelen
• een betonnen trap naar uw wens te
plaatsen
• een lvs ladder (metalen ladder) te
plaatsen
• Diamond bright afwerking
Allemaal naar uw wens!
Oplevertijd:
+/- anderhalve maand

VAN ONTWERP TOT REALISATIE
Wij bieden u de mogelijkheid een tekening/
ontwerp op te maken.
Surgoed Bouw & Infra heeft er jaren ervaring
met het bouwen van zwembaden.
Uw droomzwembad wordt werkelijkheid!

Maak nu contact met
Surgoed Bouw & Infra!
Kernkampweg 13, Paramaribo
597- 493497 | bouw@surgoed.com
www.surgoed.com
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Jose Schaepman

Tropische sferen

Klein Eden in Pontbuiten
D

e noodzaak om een bijdrage te leveren aan een of ander
nobel doel bepaalt soms ook waar en hoe wij gaan
wonen. Dat geldt zeker voor Jose Schaepman. In 1980
ging ze, rechtsreeks van de universiteit in Amsterdam, werken
in het Surinaamse binnenland als arts voor de Medische
Zending. Haar stekkie in Paramaribo vertelt het verhaal van
een gedreven vrouw met een liefde voor tropische sferen.

Gandhiweg te werken en zo kwam ik dus hier terecht”, vertelt
Schaepman met een wijds gebaar. Dat ‘hier’ is aan de voorkant van
de buurt Pontbuiten met uitzicht op de Indira Gandhiweg. Voor aan de
straat staat de poli waar Schaepman jaren heeft gewerkt, alleen is die
nu groter. De arts beschrijft dit stuk van de buurt als zeer aangenaam.
“Heel rustig, ik woon hier al langer dan dertig jaar en ik ken
er iedereen.”

Het is ‘s morgens elf uur wanneer Jose Schaepman de poort opendoet
en ons verwelkomt. De stralen van de felle zon voelen in een keer veel
minder heet aan: een bijkomend effect van de tuin die wel een tropisch
paradijs lijkt. Het is gelijk duidelijk dat er veel liefde en toewijding is
gaan zitten in de aanleg van deze verkoelende groene plek.

ZUSTER PONT
De plek van de poli is gekozen samen met de legendarische zuster
Marta Pont die samen met de familie eigenaar was van de gehele buurt
Pontbuiten. “Ik kocht eerst de poli en huurde dit huis dat in 1986 net af
was. Het was toen een Bruynzeelwoning, zo een huis op neuten met de
keuken boven en beneden ruimte voor de auto. Het ontwerp van het
huis vond Schaepman werkelijk onpraktisch, ook omdat er toen geen
hydrofoor was en het water niet boven kwam.

Nadat Schaepman in 1986 terugkwam naar Paramaribo vanuit het
binnenland, klopte zij aan bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD)
en vroeg waar zij het meest hulp nodig hadden. “Ik had zoveel met de
binnenlandbewoners gewerkt dat ik heel graag door zou willen
gaan met hen. Ik ken de mensen en de gebruiken, dus dat was
makkelijk. Ze vroegen mij om alsjeblieft aan het begin van de Indira
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“Ik was al twee jaar terug uit het binnenland en mijn dozen met
spullen uit het binnenland zaten er nog precies zo bij. Ik had nog niet
uitgepakt. Zo onpraktisch vond ik de inrichting.” Uiteindelijk besloot ze

HET STEKKIE VAN...

het huurhuis toch maar te kopen en er “wat van te maken”. Dat ‘wat’
is heel mooi gelukt. Het huis kreeg beneden een leefgedeelte erbij,
waarbij vooral op gelet is dat het een beetje een geheel vormde met
de tuin.
GEWOON BUITEN
Eenmaal binnen blijkt het verassend koel. Dat is omdat de muren niet
geheel dicht zijn gebouwd. De houten latten en de manier waarop
is gebouwd, maken dat je constant het gevoel krijgt dat je gewoon
buiten bent. De keuken is nu beneden, helemaal open met een barretje
en ook zijn een uitgebreid bad en toilet erbij gekomen. Het geheel
loopt asymmetrisch; precies zoals de bekende architect Arie Verkuijl,
die het huis heeft ontworpen, het ook leuk vond.
Een van de wensen van Schaepman aan Verkuijl was een ‘luie trap’
die met een boog naar de bovenverdieping loopt. En omdat beneden
zo een open sfeer ademt, lijk je pas met de trap echt in een huis te
komen. Het feit dat met pinushout is gewerkt, geeft de inrichting
een lichte aanblik. “Kijk daar zie je ook pinusstammen die zijn
geïmpregneerd en gebruikt als balken. Deze houtsoort is speciaal
gekomen van houtplantages in het district Brokopondo waar ze voor
de woningbouw werden geteeld zodat men geen hardhout hoefde te
kappen. Alles is gekookt en behandeld, zodanig dat er geen insecten
aan zitten”, vertelt Schaepman terwijl ze het gave hout laat zien.
KARAKTER
Eenmaal op het balkon boven heb je een prachtig uitzicht en een
hangmat verraadt dat de wind hier voor menig slaapbui heeft gezorgd.
De deuren zijn zodanig aangebracht dat ze helemaal open kunnen
waardoor het balkon omgetoverd wordt tot een grote familiekamer
met een uitzicht op de tuin. Vlechtwerk in de muren, de inrichting
die helemaal van hout is en de met marronhoutsnijwerk versierde
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panelendeuren voegen karakter toe aan de inrichting. De twee
slaapkamers boven houden het geheel knus.
Achter op het erf staat een kleine (logeer)woning. Langs de vijver met
maanvissen en met een eigen stukje goed onderhouden tuin ademt
het ook hier een oase aan woonplezier. Het huisje is voorzien van alle
gemakken en lijkt, door de ronde vorm vooraan, wel een woonboot.
Lekker varen zou dat zijn!
Een waarlijk sieraad is het Saramaccaans huisje dat de tuin vooraan
siert. De tuin raakt overigens nooit onder water want Schaepman
heeft geïnvesteerd in een ondergronds buizensysteem waardoor alle
(regen)water gelijk wegstroomt. De eigenares heeft ook geïnvesteerd
in een systeem op het dak waardoor de zon het water verwarmt en er
altijd heerlijk warm water uit de kraan stroomt. Een warm bad zonder
je druk te hoeven maken over de stroomrekening en een eventueel
schadelijk effect op het milieu, is in deze tijd een ware luxe!
TE KOOP
Schaepmans huis is te koop want zij gaat na veertig jaar Suriname
verlaten. Maar niet omdat het haar niet meer bevalt. “Het is een
heerlijke tijd geweest in Suriname en het is een heerlijk huis”, vertelt
zij. “Maar ik heb hier geen familie meer en ik wil dichter bij mijn
dochter zijn.”
Dit stekkie is de ideale omgeving voor een gezin om er neer te strijken
en waar de kinderen energiek en veilig op het erf kunnen ravotten. De
verschillende lianen en palmen versterken het gevoel van binnenlands
avontuur en vormen samen met het tropische huis een Klein Eden
in Pontbuiten.
advertentie
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PERCELEN
Huittuin (P0536B6 - Watermuntweg perc. 35)

Perceel opp.

820m²

Titel grond

Eigendom

Status		
Grondsoort

Mix

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Makelaar

Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie
8916684

www.surgoed.com
Kwatta (P0527B3 - Bredelaan)

Tawajariepolder (P0535B9 – Dhankorieweg 20,21,22,23,24,62)

Perceel opp.
800m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125

Perceel opp.
800m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Klei
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

€ 27.500,-

€ 24.000,-

€ 65.000,-

Uitkijk (P0534B9 – Sir Winston Churchillweg perceel 12)

Sophia’s Lust (P0533B6 – Big Jonesstraat 8)

Paramaribo (P0532B6 - Sisie Slijngardstraat 589)

Perceel opp.

1394 m²

Titel grond

Eigendom

Status		
Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Makelaar

Tel.: 493497
Sandra Slijngard
8901439

€ 76.670,Wanica (P0531B6 - Verlengde Van Hattemweg 119)

Perceel opp.
12700m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 34.000,-

36 Surgoed House, Home & Lifestyle

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

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

€ 25.000,-

€ 32.500,-

Wanica (P0526B9 - Zijstraat Richard Van Geenenweg)
Perceel opp.
±400m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Klei mix zand
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677
Aan de Noordpolderdam hebben wij binnen onze portefeuille een nieuw verkavelingsplan. Deze 12 kavels
liggen allemaal aan een betegelde weg waarvan er al
25% verkocht is. De kavels hebben een gemiddelde
oppervlakte van 400m². In de omgeving van dit plan
ligt er een luxe villawijk welke voor 85% bebouwd is.
In de directe omgeving staat de Koninklijkzaal van
Jehovah's getuigen. De Noordpolderdam is een
snellere manier om van Wanica naar Saramacca te
rijden. Het verbindt verder de omgeving Leiding en het
Garnizoenspad.

€ 35,- p/m²

PERCELEN
Noord (P0528B6 – Surivillage 658)

Perceel opp.
883.26m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Klei mix zand
Intro tekst
Prachtig hoekterrein met
schutting gelegen te
Surivillage2.
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
Thijs Mouchart

€ 46.500,Commewijne (P0521B3 – Bananapalmlaan 68)

Perceel opp.
563.60 m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Klei mix schelp
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

€ 23.000,-

www.surgoed.com
Wanica (P0524B6 - Verlengde Welgedacht A weg, hk Bomaweg)

Perceel opp.

1183 m²

Titel grond

Grondhuur

Status		
Grondsoort

Klei mix zand

Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

510m²
Eigendom
opgehoogd
Zand
Het terrein is opgehoogd en
geheel omrasterd met een
kwalitatieve schutting

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Thijs Mouchart

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Thijs Mouchart

Makelaar

€ 52.500,-

€ 75.000,-

Wanica (P0519B6 – La Recontre 1e straat nr. 1)
Perceel opp.
1468m²
Titel grond
Erfpacht
Status		
Grondsoort
Mix
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Piquero Ong-A-Swie
8916684
507 ha grondhuur terrein bestemd voor landbouw en
veeteelt. Dit terrein met een enorme grootte van 507
ha. heeft een frontbreedte van liefst 1 km en loopt
5 km diep naar achteren. Het terrein is niet aan de
hoofdweg van de Wayamboweg, maar staat achter
een ander terrein van ongeveer 1 km diep, dat ook
nog niet tot ontwikkeling gebracht is. Het terrein van
507 ha bestaat uit maagdelijk bos. Met deze enorme
grootte kan de investeerder vele kanten op.

€ 189.500,-
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PERCELEN
Noord (P0517B6 - Eusieweg 4)

Perceel opp.

1120m²

Titel grond

Grondhuur

Status		
Grondsoort

Klei mix zand

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Thijs Mouchart

www.surgoed.com
Commewijne (P0515B3 - Masoemanweg)

Commewijne (P0514B3 - Palm Village 16)

Perceel opp.
544m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Klei
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

Perceel opp.
1130m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Klei mix zand
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

€ 89.500,-

€ 13.750,-

€ 42.500,-

Kwatta (P0512B6 - Devikastraat Oost/Tieneweg perc. 238 en 237)

Commewijne (P0511B6 – Palm Island 162)

Latour (P0510B6 – Nieuw Saronweg 215)

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.

406/429m²

Perceel opp.

1753m²

Perceel opp.

489m²

Titel grond

Eigendom

Titel grond

Eigendom

Titel grond

Eigendom

Status		
Grondsoort

Mix

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Makelaar

Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie
8916684

€ 34.000,Noord (P0509B6 – Surivillage 2, 641)

Perceel opp.

1116m²

Titel grond

Eigendom

Status		
Grondsoort

Klei mix zand

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Thijs Mouchart

€ 59.000,-

Status		

Status		

Grondsoort

Grondsoort

Klei mix zand

Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Contact info

Thijs Mouchart

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Tel.: 493497
Makelaar

Klei mix zand

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Makelaar

Thijs Mouchart

€ 19.500,-

€ 79.000,-

Saramacca (P0508B3 - Wayamboweg 126-135 - Zesde Rijweg)
Perceel opp.
507 ha
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125
507 ha grondhuur terrein bestemd voor landbouw en
veeteelt. Dit terrein met een enorme grootte van 507
ha. heeft een frontbreedte van liefst 1 km en loopt
5 km diep naar achteren. Het terrein is niet aan de
hoofdweg van de Wayamboweg, maar staat achter
een ander terrein van ongeveer 1 km diep, dat ook
nog niet tot ontwikkeling gebracht is. Het terrein van
507 ha bestaat uit maagdelijk bos. Met deze enorme
grootte kan de investeerder vele kanten op.

€ 350.000,-
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Claimen van

bermen!

S

teeds meer burgers en bedrijven zetten hun berm af met
allerlei obstakels. Vaak hele keurige overigens. Of je
wordt geconfronteerd met gezag inboezemende borden
waarop staat ‘NP’ of ‘Niet Parkeren’. Ook wordt zelfs gedreigd
met ‘Wegslepen op eigen risico en kosten’ en wordt dit kracht
bijgezet met de afbeelding van een wagen die weggetakeld
wordt. Kan dat wel zomaar?
Het is een algemeen herkenaar beeld van bewoners en ondernemers
die de berm of stoep voor hun woning of bedrijf keurig op orde
hebben. Hetzij als strak grasgazonnetje, hetzij verfraaid met tegels
of grind. Een mooi voorbeeld hiervan is nabij de rotonde van de
Herman Benjaminstraat, tegenover het bijkantoor van de Surinaamse
Waterleidingmaatschappij is gevestigd. Decoratief heel mooi die
kolossale granietblokken en overigens begrijpelijk. Je wilt immers geen
omgeploegd gazonnetje of overlast van ‘wildparkeerders’ die klanten
zijn van het grote bedrijf of dienstencentrum dat de ‘buurman’ is.
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BLAUW VERGUNNINGSBORD
Zolang lanti niet voor behoorlijke stoepen zorgt, zijn deze particuliere
initiatieven welkom. Maar velen lijken te vergeten of niet te weten, dat
een strook van je berm of stoep deel is van de openbare weg. Henk
Wip, hoofd Verkeer van Openbare Werken Transport en Communicatie
(OWT&C) is duidelijk. Het enige bord waarmee een burger of bedrijf
exclusieve parkeerrechten kan claimen, is het herkenbare blauwe
vergunningsbord, met daarop de letter ‘P’ en onder meer het
vergunningsnummer. “Alle andere borden, meldingen en obstakels
hoeven niet serieus genomen te worden”, benadrukt hij.
Voor een exclusieve parkeerplaats wordt vergunning verleend door
OWT&C. Meestal gaat het om één of twee plekken nabij een bedrijfsof winkelpand. Zoals in de Maagdenstraat in het stadscentrum. “Ik
ben er erg blij mee”, zegt een winkeleigenaar, die anoniem wil blijven,
over zijn eigen parkeerplaats. “Het zou voor mij veel te moeilijk zijn om
elke dag naar een parkeerplaats te zoeken.” Niet alle winkeleigenaren

BERMVERHAAL
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beschikken over een eigen parkeerplaats. “Omdat het aanvraagproces
lang kan duren”, vermoedt hij. Het heeft zes maanden geduurd voordat
hij zijn parkeervergunning kreeg.

tweedehandse auto’s worden te koop aangeboden op bermen. Het
zorgt vaak voor gevaarlijke situaties, zeker op hoeken, want dan
hebben verkeersdeelnemers geen goed zicht op het overige verkeer.

Aan de hand van de wens van de aanvrager wordt er een vergunning
verleend. Het kan variëren van alleen voor werkdagen of werkuren tot
elke en de gehele dag. “Alleen aan het officiële blauwe bord kunnen
rechten worden ontleend”, benadrukt Wip.

INITIATIEFWETSVOORSTEL

UITWIJKMOGELIJKHEID
De reden waarom perceeleigenaren een deel van hun berm
moeten ‘afstaan’, is vanwege de aanleg van nutsvoorzieningen
zoals waterleidingbuizen en ondergrondse stroom- en
telecommunicatiekabels. Maar ook voor het plaatsen van
electriciteitskasten, transformatoren en palen voor straatverlichting.
En nutsbedrijven moeten hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook
voor bestuurders met autopech moet er een uitwijkmogelijkheid zijn.
En niet onbelangrijk: er moeten troittoirs voor voetgangers kunnen
worden aangelegd.
Om al deze redenen mogen geen economische activiteiten op bermen
plaatsvinden zonder vergunning. En toch gebeurt dit massaal. Vooral
op strategische hoeken of belangrijke doorgaande wegen zoals de
Indira Gandhiweg en de Highway. Het gaat bijvoorbeeld om kraampjes
waar fruit, groenten en vis worden verkocht maar ook uitgestalde

Het beleid ten aanzien van de bermen en parkeervergunningen
is gebaseerd op verschillende verordeningen. Maar dat vindt
parlementariër Riad Nurmohammed onvoldoende. “Er is geen duidelijke
wet- en regelgeving voor het bermbeleid”, zegt hij. De ‘wildgroei’ van
economische activiteiten zijn hem een doorn in het oog. Hij heeft
daarom een initiatiefwetsvoorstel ingediend.
Zo wordt bepaald dat er geen obstakels zoals stenen, palen, en andere
barricades op de berm van primaire en overige wegen geplaatst mogen
worden door burgers, “waardoor parkeren onmogelijk wordt”. Het gaat
om obstakels hoger dan vijf centimeter. Het districtscommissariaat
verleent overigens slechts vergunning om tijdelijk gebruik te maken
van de berm. “Maar mensen die permanent dingen neerzetten op de
berm plegen daarom een strafbare handeling.”
De districtssecretaris van Paramaribo Zuid West juicht het overigens
toe dat burgers en ondernemingen de bermen voor hun deur
onderhouden en of geheel plaveien met fraaie en dure tegels. “Maar
als het zover komt dat de overheid of nutsbedrijven er werkzaamheden
moeten verrichten, zal daarmee geen rekening worden gehouden.”
advertentie
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Eco Real Estate Development NV

LelyVille

‘For a sustainable habitat in Suriname’

Veiligheid, sereniteit, natuur, duurzaamheid, saamhorigheid
en leefbaarheid is wat bewoners moeten beleven in LelyVille.
Het verkavelingsproject van ECO Real Estate Development
NV is samenwerking met Stichting RAAL is een rustieke
woonwijk buiten de drukte van de hoofdstad, maar ligt – aan
de Poerwodadiweg – op steenworpafstand van de bruisende
ontwikkelingen van Lelydorp.
“Met nog geen vier minuten van politiepost Lelydorp, kun je in alle rust
genieten in een prachtige woonwijk. Je zou kunnen zeggen dat we een
‘dorp op Dorp’ ontwikkelen”, glimlacht Dion Lachman, directeur van
ECO Real Estate.

URBANISATIE EN BOUWEN
“Met mijn architectenachtergrond breng ik het verkavelingsproject
tot ontwikkeling”, zegt Lachman. Na zijn masterstudie Architecture,
Urbanism and Building Sciences aan de Technische Universiteit Delft
in Nederland keerde hij twee jaar geleden terug naar Suriname. ECO
Real Estate is gespecialiseerd in het ontwikkelen van duurzame en
innovatieve verkavelingsprojecten in Suriname. Daarnaast biedt hij ook
consultancydiensten aan voor verkavelingsprojecten. “Wij verzorgen
het gehele traject - van de initiatieffase tot en met de exploitatiefase”,
benadrukt Lachman. LelyVille is een van zijn eerste verkavelingsprojecten.
Op basis van zijn architectenvisie streeft hij niet alleen naar een
prachtig ingerichte woonwijk, maar ook naar optimaal woongenot
voor de bewoners. LelyVille verkeert momenteel nog in de eerste fase
(21 hectare). “Het ligt in onze plannen om deze ‘gated community’
van alle nodige gemakken te voorzien zoals een park, speeltuinen en
mogelijkheden tot sporten”, ontvouwt Lachman wat nog in het verschiet is.

ECHTE COMMUNITY
“We willen niet gewoon kavels verkopen en dan daarmee klaar zijn, maar
een echte community opbouwen te LelyVille.” Het verkavelingsproject
is ongeveer 84 hectare groot en zal zo’n 1000 tot 1200 kavels van
279 tot 700m2 bieden. “In totaal kunnen we aan vijfduizend personen
een woonplek bieden als we tellen op basis van een gezin van vier
leden.” Vanwege zijn kennis in urbanisatie en woonwijken is Lelydorp
voor Lachman een logische keuze voor het ontwikkelen van een
verkavelingsproject. “Lelydorp is via verschillende wegen toegankelijk
in vergelijking met Commewijne dat bijvoorbeeld afhankelijk is
van één brug”, somt Lachman de voordelen op. “Daarnaast is het
centrum van Lelydorp zich zodanig aan het ontwikkelen met een hoog
voorzieningenniveau dat men voor vrijwel niets naar Paramaribo hoeft
af te reizen. Miniwinkelcentra, restaurants, apotheken en banken
zijn aanwezig.”

WAARDESTIJGING
De interesse en vraag naar grond in het zuiden neemt almaar toe en
daarop heeft ECO Real Estate zeker ingespeeld. “Met LelyVille willen we de
bewoners woonplezier bieden op basis van een visie over duurzaamheid.
Hierdoor zal niet alleen hun woongenot toenemen maar ook hun
onroerend goed zal in waarde blijven stijgen en dat is voor ons belangrijk.”
ECO Real Estate Development N.V.
Flustraat 35
Paramaribo, Suriname
+597 531350 of +597 8521233

www.eco-realestate.com
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PERCELEN
Charlesburg (P0507B3 – St. Barthelemystraat perc 320)

Perceel opp.

400m²

Titel grond

Eigendom

www.surgoed.com
Noord (P0505B3 – Johannes Kingstraat)
Perceel opp.
800m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Klei mix
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677
In de wijk Rainville en wel aan de Johannes Kingstraat
hebben wij in onze portefeuille een goed onderhouden
en opgehoogd perceel. Dit perceel is aan alle zijden
behalve de straat omrasterd met een stenen schutting
en ligt tegenover de populaire club De Dolfijn. Het perceel is 800 m² groot. Goed opgehoogd en regelmatig
onderhouden (brush cutter). De riolering is gesloten
en de drainage optimaal. Gezien zijn uitstekende
ligging heeft dit object een uitstekende economische
waarde voor de ondernemer.

Status		
Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Makelaar

Tel.: 493497
Piquero Ong-A-Swie
8916684

€ 112.500,-

€ 25.000,Centrum, Q5 (P0475B6 - Mr. Eduard J. Brumastraat 211B)

Perceel opp.

500m²

Titel grond

Eigendom

Status

Opgehoogd

Grondsoort

Zand

Bijzonderheden Goede zakenlocatie
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 55.000
Kwatta (P0518B6 – Justinestraat 51)

Perceel opp.

204m²

Titel grond

Eigendom

Status		
Grondsoort

Klei mix Zand

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Thijs Mouchart

€ 19.000,-

Garnizoenspad (P0494B3 – Eureka 79)

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

Beni’s Park, O2 (P0422B3 - Limastraat perc. 206)

Perceel opp.

336m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand

Bijzonderheden

Perceel gelegen te Beni’s Park

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 20.000,-

€ 33.500,Kwatta (P0492B6 – Kwattaweg)
Perceel opp.
1280m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125
Aan de drukke Kwattaweg en in het bijzonder dit
gedeelte met veel verkeer en bedrijvigheid, staat
dit eigendomsterrein met een mooie grootte van
1280m² te koop. Met een mooie frontbreedte van
21m en een diepte van 60m is het zeer geschikt voor
het opzetten van een bedrijf/ zaak. Het terrein is
goed onderhouden en bouwrijp. Vanwege deze ideale
ligging is het terrein uitermate geschikt voor zakelijke
doeleinden. Kortom, u bent midden in een bruisende
woon- en leefomgeving.

€ 225.000,-
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Nickerie, (P0491B6 – Awad Hoesseinweg 47)

Perceel opp.

639m²

Titel grond

Eigendom

Wanica, Dijkveld (P0490B6 – Kanhaiweg perc 85)

Saramacca, Calcutta(P0489B3–Nishaanweg 372)

Tel.: 493497

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

€ 18.000,-

€ 17.500,-

€ 22.500,-

Noord (P0488B3 – Michiganstraat 17)

Noord (P0435B9-Anton Dragtenweg 236)

Saramacca (P0417B6 - Misgunstweg 112)

Status		
Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Corantijnpolder
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1962.50m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
De weg is een zandweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

600m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Gated Community
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Perceel opp.

5631m²

Titel grond

Eigendom

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

600m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Status

Opgehoogd en bouwrijp

Bijzonderheden

Langs het water

Contact info

Tel.: 493497

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

€ 25.000,-

Grondsoort		
Bijzonderheden Prachtig gelegen
met woonhuis erop
Contact info

€ 62.000,-

Surgoed Makelaardij NV

Noord, (P0448B9 - Tourtonne Exclusive)

WATERFRONT PROPERTIES

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

936.31m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Ondergronds stroomnetwerk, 		
beveiliging, wonen aan het water

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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. Bent u op zoek naar rust en
exclusiviteit voor wat betreft uw woonwijk? Dan is een
kavel in dit project iets voor u!

€ 72.600,-
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Lelydorp (P0466B6 - Zwampweg, Djojoastroweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

4000m²
Grondhuur
Open terrein met stal
Zand
Prachtig gelegen terrein op
een helling met hoge zand
grond

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 37.500,-

PERCELEN

www.surgoed.com

Domburg T15 ( P0478B3 - Sir Winston Churchillweg )

RIVERVIEW

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8.189m²
Eigendom
Ontbost terrein
Zand/klei

Bijzonderheden
Contact info

Goed gelegen
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Para(P0471B3-Bolletjesvarensweg, Waterland)

Dit perceel is strategisch gelegen aan de Sir Winston
Churchillweg tussen de Mahadjan Adhinweg en Boxelparaweg, tegen over onze Militair Marinebasis.
Het perceel wordt elk jaar schoon gemaakt. Het is iets
lager dan het straatniveau maar toch hoger dan andere percelen in de omgeving. Met een front breedte
van 42 meter en een diepte van 195 meter is het goed

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

voor verschillende zakelijke doeleinden.

€ 97.000,Kwatta (P0470B3-Soekhanstraat 114)

€ 23.000,Uitvlugt L6 (P0469B6 - Hendrykus Loorweg 3)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

358m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Hoekperceel Kwattaweg
Contact info
Makelaar

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

€ 45.000,-

2766m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
In de weg van
Marina Resort Waterland
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

2360m²
Eigendom
bewoning, investering,
ontwikkeling
Zand
Prachtig gelegen terrein aan een
doodlopende weg te Uitvlugt.
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

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 2360 m² 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.

€ 318.000,-
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PERCELEN
Wanica (P0465B3 – Amirengstraat 39)

www.surgoed.com
Para M14 (P0457B3 - Adhinweg 15B)

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

644m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

411m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

851m²
Eigendom
Hooggelegen
Zand
Mooi hooggelegen
eigendomsterrein aan
een doodlopende weg te
Houttuin

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Bijzonderheden Langs de Para rivier
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 22.000,-

€ 29.500,-

€ 17.500,-

Noord S1 (P0444B3- Tiberiusstraat 33)

Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

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

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1189,89m²
Grondhuur
Bouwrijp
Klei
Het perceel heeft een mooie
diepte naar achter.
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 55.000,Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Contact info

Makelaar

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 24.000,-

€ 40.000,-

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)
Adres
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8356m²
Grondhuur
Wied/bos
Zand/schelp

Bijzonderheden

Perceel ligt rustig
gelegen te Groningen
nabij alle voorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 40.000,-
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517.43m²
Eigendom
Bouwrijp
Mix
Hoek perceel te Morgenstond
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7107766

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

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

€ 207.000,-

PERCELEN
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Saramacca (P0426B6 – Zesde Rijweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Wanica Q10, (P0411B6 - Waterbies Putcherweg perc. 197)

2.1 ha (21000m²)
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Bedden. afwatering
Contact info
Makelaar

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

Deze prachtige kavel van 2.1 hectare staat aan de Zesde Rijweg in het district Saramacca. Het gehele terrein
is ontbost, goed onderhouden en ingedeeld in bedden
met een goed afwateringssysteem. Het perceel is meteen bruikbaar voor onder andere landbouw, veeteelt
en visserij. Elektriciteit en water zijn momenteel niet
aanwezig. Wel is er een durotank, berghok en een hut.
Een prachtig terrein met voldoende mogelijkheden tot
ontwikkeling.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

752 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Perceel ligt in een zijstraat
van de Winston Churchillweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Contact info
Makelaar

€ 90.000,-

€ 23.500,-

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

14.6ha
Eigendom
Hoog zandgrond
Zand/klei/schelp
Groot eigendomsterrein
grenzend aan Parakreek en 		
Makkakreek

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Investeren als ondernemer moet je doen in de slechte
tijden; het inkopen van percelen en terreinen voor verdere 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.

€ 1.150.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

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

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 42.500,-
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Historische Havelaarsluis

‘Een

www.surgoed.com

bewijs van hoe het

D

e 19e-eeuwse Havelaarsluis in Saramacca is
belangrijk Surinaams erfgoed en ook een stukje
van de Nederlandse boerenkolonisatie. Zoals meer
historische sluizen dreigt zij verloren te gaan door gebrekkig
onderhoud. “Maak er officieel een toeristisch object van.
Op deze manier kan de sluis voor zichzelf terug betalen.”
De rit vanuit Paramaribo met touroperator Dyon Smaal van Cardy
Adventures richting de Havelaarsluis in Uitkijk, in district Saramacca
gaat via de Hendrikstraat, de Derde Rijweg en de Sophia’s Lustweg
die overgaat in de Noordpolderdamweg. Bij de grens van district
Wanica en Saramacca begint het landschap te veranderen. Grote
veeweilanden en velden met verschillende gewassen. Woonpercelen
met veel vruchtbomen en kleine huisjes. Groente- en fruitkraampjes
langs de weg verklappen dat we door lanbouwersgebied rijden. Hier
is de verkeersdrukte afgenomen maar opvallend veel zwaar beladen
zandtrucks gaan met hoge snelheid richting Paramaribo. Dat verklaart
waarom de rechter rijhelft in zeer slechte staat verkeert; het asfalt is
niet berekend op zoveel asdruk.
Na ruim een halfuur komen we aan bij de Sluisweg, een zijstraatje
van de Chandiesawweg in het gehucht Uitkijk. Daar maakt de meer
dan honderd jaar oude, prachtige Havelaarsluis haar opwachting,
opgebouwd uit bakstenen, granietsteen, staal en hout. Smaal leeft
helemaal op, want historische sluizen is zijn ding. “Mooi toch?” vraagt
hij met een glimlach. “Deze sluis mag niet verloren gaan, want een
belangrijk stuk geschiedenis zal daarmee verdwijnen. Toeristen vinden
het fijn om dit te zien en verhalen erover te horen.”

ONSCHATBARE WAARDE
De cultuurhistorische waarde die dit bouwwerk heeft voor Suriname is
van onschatbare waarde, vindt de touroperator die al dertig jaar in het
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toeristenvak zit. Het is niet zomaar een sluis. De Havelaarssluis in het
Saramaccakanaal is de enige schutsluis in Suriname. Een schutsluis is
een waterbouwwerk waarmee vaartuigen een hoogteverschil tussen
twee rivieren, kanalen of meren kunnen overbruggen.
De Havelaarsluis werd gebouwd om boten die vaarden tussen
de Saramacca- en de Surinamerivier, toegang te verschaffen via
het Saramaccakanaal. Dit was in de 19e eeuw van groot belang
omdat district Saramacca in bloei was met plantages waarbij
veel landbouwgewassen getransporteerd moesten worden. Het
Saramaccakanaal was de enige verbindingsroute van het district om
Paramaribo snel en goedkoop te bereiken. Op gegeven moment slibte
het kanaal dicht vanwege de verschillende getijden van beide rivieren,
wat veel slib met zich meenamen.

ECONOMISCH FLOREREN
De Nederlandse ingenieur David Hendrik Havelaar werd naar Suriname
gehaald voor uitdiepen en verbreding van het Saramaccakanaal en
de bouw van de sluis. Ook ter hoogte van Beekhuizen (Paramaribo)
bouwde hij een sluis. Dankzij de Havelaarsluis, die decennia lang goed
heeft gefunctioneerd, kon Saramacca verder economisch floreren.
De transport van goederen van en naar het district vond makkelijker
plaats. De sluis zorgde ervoor dat genoeg water op peil bleef in
het kanaal. Daarvóór kostte het de boeren meer dan tien uren om
Paramaribo te bereiken vanwege het belabberde waterpeil.
Vele oogsten van deze Nederlandse boeren gingen verloren vanwege
de lange reis in de brandende zon.
Gedurende de jaren heen kwamen er grotere schepen waardoor de
Havelaarsluis vervangen moest worden. Tweehonderdvijftig meters
verder is vanaf de Saramaccarivier nog een gedeelte kanaal gegraven
met een nieuwe sluis waar ook de bekende ophaalbrug gebouwd is.

Historische Havelaarsluis

LEVEN

www.surgoed.com

vroeger is geweest’

De oude sluis werd buiten werking gesteld maar is volgens Smaal
belangrijk erfgoed voor Suriname en zonder meer deel van de
Nederlandse geschiedenis.

in de opsomming van Smaal is de schitterende plantage Wederzorg
aan de rechteroever van de Commewijne waar de sluis met goed
vakmanschap is opgeknapt.

ONDESKUNDIG BEHEER

GRONDIGE AANPAK

“Dit historische object is eentje dat geschiedenis herbergt, vooral
ook over de boerenkolonisatie en de ontwatering van het heel gebied
langs het Saramaccakanaal”, vertelt Smaal. Jammer genoeg is de staat
van de Havelaarsluis langzaam maar zeker achteruit gegaan door
blootstelling aan de natuurelementen maar ook door vandalisme en
diefstal van onderdelen. “Ondeskundig beheer van dit erfgoed zorgt
ook voor achteruitgang omdat bij verschillende onderhoudspogingen
zaken onnodig worden gesloopt of aangebracht. Dus niet op een
verantwoorde manier voor historische werken”, stelt Smaal.

Guno Telgt (35) en Renzo Vlieggans (30), geboren en getogen in
Uitkijk, lopen toevallig voorbij en mengen zich in de rondleiding.
“Deze sluis is een bewijs van hoe het leven vroeger is geweest.
Daarom doet het me pijn wanneer ik zie hoe het achteruitgaat”, zegt
Guno. Renzo vraagt zich af wat zijn kinderen nog zullen zien over de
historie van het district. “Weet je hoe vaak wij met lanti praten om
de sluis te onderhouden?” Om de zoveel tijd wordt de sluis schoon
gewassen en voorzien van een fris laagje verf bij nationale feestdagen.
“Dat is niet genoeg, grondige aanpak en professionele onderhoud is
belangrijker dan een tijdelijke verfraaiing.”

Dat geldt voor meer 18e- en 19e-eeuwse waterbouwkundige werken
in Paramaribo en districten. Gelukkig zijn er ook particulieren die hun
sluizen onderhouden en de overheid heeft enkele in stand kunnen
houden. Zo is de sluis in de Van Sommelsdijckskreek in Paramaribo
bij de Palmentuin behouden. Ook de sluis te Nieuw-Amsterdam in
district Commewijne functioneert nog in zijn oorspronkelijke vorm.
Op plantage Rust en Werk zijn twee historische sluizen die “helaas
niet meer functioneren”, maar wel door lokale ondernemers worden
onderhouden. Daarentegen is de sluis van plantage Berlijn, eveneens
in Commewijne, volledig in elkaar gestort. De sluis van Plantage Bakkie
wordt ook door de staat beheerd en verkeert in goede staat. Als laatste

Het streven van Smaal is om de staat of ondernemers zover te krijgen
al deze historische sluizen te onderhouden, om zo de geschiedenis op
dit gebied veilig te stellen. “De vier damwanden van de Havelaarsluis
kunnen ingericht worden als kleine eethuisjes”, oppert de touroperator.
“Suriname kent verschillende keukens dus ik zou in dit geval elke
keuken een hoek geven. Een Chinese hoek, creoolse hoek Javaanse
hoek en een Hindostaanse hoek. Het zal een nieuwe aanwinst zijn voor
het toerisme maar ook Surinamers zullen regelmatig erop afkomen.
Maak er officieel een toeristisch object van! Op deze manier kan de
sluis voor zichzelf terug betalen.”
advertentie

100 % BIOLOGISCH

BESCHERM UW KOSTBAAR BEZIT
tegen
Mieren, Kakkerlakken en HOUTLUIZEN !!
Strooi de poeder rondom het huis Ziet u een Nest van houtluizen? Strooi het erop !!
- Houdt de poeder droog voor het langste Effect!!

Tourtonnelaan 127 , Paramaribo
+597 474718
MA t/m ZA 08:00 -18:00
ALI’S DRUGSTORE Vrijdag open tot 19:00 Hr

Since 1948

1 keer per jaar maar nodig !!!!

100 % Surinaams Product !!

De zaak die meer biedt dan zijn naam doet vermoeden !!
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Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

Perceel opp.
Titel grond
Status

403ha
Eigendom
Bebost met eigen damweg
naar terrein
Groot eigendomsterrein,
gelegen in de direkte nabijheid van
Overbridge
Grenzende aan de
Surinamerivier
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Grondsoort

WATERFRONT PROPERTIES

Bijzonderheden

ZAKELIJK
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Contact info

1351m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Dit prachtige eigendomsterrein van 403ha groot is gelegen vlakbij het ontspanningsressort Overbridge. Het
maakt deel uit van de voormalige plantage Overbrug
en Krommenie. U kunt het terrein bereiken via een
eigen privé zijweg vanaf de geasfalteerde binnenweg naar Overbridge. Dit terrein heeft een enorme
afmeting van maar liefst 4km lang en 800m breed en
grenst aan de Suriname rivier. Waar vindt u tegenwoordig nog zo’n groot stuk eigendomsterrein geschikt
voor diverse doeleinden?

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.
Altijd een lekkere wind.
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 14.950,-

€ 2.200.000,-

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600m²
Erfpacht
Opgehoogd
Zand
Beach front

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

RIVERVIEW

Albina is de hoofdstad van ons grens district Marowijne. Aan de Wilhelminastraat naast de Anjoemarakreek
te Albina hebben wij een geweldig stuk braakliggende
grond met een ruïne op staan. De ligging is fenomenaal en is naast het befaamde Albina park. Het is niet
alleen geschikt voor recreatie maar ook voor bewoning
of industrieel/zakelijk gebruik. Het perceel is ruim 50
meter diep en heeft een frontbreedte van 30 meter en
ligt op nog geen 30 meter van het water.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Bijzonderheden Hoekperceel
Contact info

€ 170.000,Commewijne (P0502B3 - Palm Village perc. 324 - Fishtailstraat)

585m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 28.500,Paramaribo (P0530B9 – Greenview lake fase 2)
Perceel opp.

400m²

Titel grond

Grondhuur

Status		
Grondsoort

Klei mix zand

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Perceel opp.
750m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 37.000,-
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Makelaar

Thijs Mouchart

Centraal en mooi gelegen aan de Wolframstraat ligt
het project Greenview Lake fase 2. Een prachtig nieuw
project dat voldoet aan de hedendaagse eis van de
doorsnee gezinnen. Een project met 24/7 bemande
security en bouwkavels te koop vanaf 400 m² groot.
Het project Greenview Lake staat bekend vanwege
zijn centrale ligging in hartje Noord. Koopt u een kavel
hier dan woont u op steenworp afstand van de Jozef
Israelstraat en de Ringweg. Perfecte uitvalswegen
naar het zuiden, maar ook naar het centrum van
Paramaribo.

€ 24.000,-

PERCELEN

www.surgoed.com
Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

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

2.364,90 m²
Erfpacht
Bouwrijp
Zand
Hooggelegen zandgrond
te Para
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

733m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/schelp
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Dit strategisch gelegen hoekperceel is bestemd voor
zakelijke doeleinden. Het is gelegen aan de Indira
Gandhiweg nabij de rotonde van de Latourweg. Het is
733,99m² groot met als titel eigendom. In de directe
omgeving vind u diverse winkels, benzinestations, restaurants en tal van andere zakelijke activiteiten. Een
investering doen in deze omgeving is zakelijk gezien
een absolute must aangezien de waarde van deze
terreinen continue een stijgende lijn vertonen.

€ 57.500,-

€ 185.000,-

Sara'ca (P0425B3–Dammalangprojekt)

Para Q14 (P0479B6 - Afobakaweg 56)

ZAKELIJK / INDUSTRIE

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

41 ha
Grondhuur
In gebruik incl infra
Zand

Bijzonderheden Terrein geschikt voor
industrie, opslag en landbouw
Contact info
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

3240m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Hooggelegen
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Het westen van Suriname is in ontwikkeling; tal van
activiteiten vinden plaats. Bosbouw, landbouw en veeteelt zijn diverse vormen van agricultuur en industrie,
en niet te vergeten het toerisme is erg in trek. Dit
groot terrein ligt langs de Afobakaweg ter hoogte van
Mast 55 op het kruispunt met de weg naar Phedra en
Carolina. Een prachtig punt met hooggelegen grond
en een groot terrein van maar liefst 41ha. Dit terrein is
geschikt voor diverse doeleinden en doet momenteel
dienst als opslag voor hout.

€ 27.500,-

P.N.O.T.K.

Dakplaten met verborgen schroeven:
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Maak gelijk contact
voor meer informatie

Verder bent u bij ons
terecht voor:
● aluminium bakgoten
JAAR
● daktrim / kraalplaten
● longspan nokplaten
● metalen boeiboorden
● dun– en dik plaat vouwwerken
● pvc rechthoekige afvoersystemen
● klik dakpanelen
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Ro Carsterstraat 2a
(zijstraat v/d Anniestraat)
Paramaribo - Suriname
(597) 422735 | 7695045 (m)
pro_gutter@yahoo.com

www.progutter.sr
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PERCELEN
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Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status

1300m²
Eigendom
Volledig opgehoogd en gemaaid,
bouwrijp
Zand
Pracht perceel langs 			
de Surinamerivier met beschoeiing

Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

WATERFRONT PROPERTIES
Perceel opp.
Titel grond
Status

690,42m²
Eigendom
Bouwrijp

Grondsoort

Zand

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goudkust van Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk.
Surgoed heeft 6 terreinen te koop in deze prachtige
omgeving. De USP (unique selling proposition) zijn
onder andere het feit dat deze terreinen compleet
bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden
en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds gemaakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoeiing. de terreinen liggen rond de 70m.

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 25.000,Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

34250m²
Grondhuur
Bebost
Zand

Bijzonderheden

Mooi hooggelegen terrein
voor tuin- en/of landbouw

Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Thijs Mouchart

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 140.000,Weg naar Zee, Kwatta (P0537B6 - Brantimakkaweg 49)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

1ha
Grondhuur
Klei
Uniek stuk terrein dat grenst
aan de Atlantische oceaan
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Sandra Slijngard
8901439

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

899m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 32.500,-

€ 32.500,-

€ 23.000,-

Kasabaholo (P0405B6-Galvaanstraat, Iduweg)

Domburg (P0477B3 - Kokosdam)

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

LANDBOUW
Perceel opp.

492m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Tel.: 493497

1.4 ha
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Niet ver van de
Domburg Markt
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Zand/klei

€ 29.000,-

€ 13.500,-

Bijzonderheden Prachtig ruim hoekkavel, met
gesloten riolering
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Perceel opp.
Titel grond

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

P.N.O.T.K.

Advertenties

www.surgoed.com

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

WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN?
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

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

www.surgoed.com
Uitvlught, N4 (H0041B6-The Colony)

Uitvlugt, M5 (H0288B3 - Veldhuizenlaan 38a)

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

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

Makelaar

Laagbouw
140m²
3
2
Half
warm water
Gemeubileerd
Centraal gelegen
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Laagbouw
320m²
4
3
Fully
Warm water, internet, alarm, pronet
schotel voor kabel tv
Deels gemeubileerd
Wonen in een “gated community”
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Een van de belangrijkste factoren die betrokken zijn bij
het wonen in een “gated community” is de rust en stilte. Deze riante, luxe woning heeft een moderne keuken met o.a. een kookeiland, afzuigkap, magnetron,
oven en een enorme ruime woonkamer. Een 6-persoon
eettafel set en een 2 maal bankstel set bieden u en
uw gasten voldoende zitgelegenheid. Verder zijn er 4
slaapkamers, 3 badkamers, 4 toiletten, een ruim vooren achterterras, een garage voor 2 auto’s met een
elektrische oproldeur en een wasruimte.

€ 850,-

$ 3.000,-

Houttuin (H0318B6- Tout Lui Fautweg 146)

Ornamibo, Q14 (H0305B3 – Para Residence)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

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

Laagbouw
180m²
2
1 om 1
Fully
Telefoonaansluiting, internet, 		
bewaking
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Volledig gemeubileerd
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

Loods met kantoor
750m²

Langs de Sir Winston Churchillweg ligt een kleine
gated community. Slechts 4 woningen en een beheerderswoning maken deel uit van dit leuk project langs
de Para kreek die luistert naar de naam Para Residence. Op dit project is er nog een woning te huur voor
lang verblijf vanaf minimaal 1 jaar. De woning bestaat
uit twee slaapkamers met een Jack en Jill gedeelde
badkamer, een grote open keuken met eiland die
overloopt in de ruime woning met voorbalkon. Aan de
zijkant van de woning is er ook een groot balkon dat
ook dienst zou kunnen doen als een carport ruimte.

1
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Sandra Slijngard - 8901439

$ 1.500,-

€ 3.000,Zorg en Hoop (H0268B6-J. A. Pengelstraat 195a)

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

Appartement
80m²
2
1
2
Warm water en Wi-Fi
Volledig gemeubileerd
Appartement met gesloten
garage
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

$ 550,-
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Tourtonne (V0003 – Bazaltstraat 143)

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

Laagbouw
165m²
2
1
Warm water, internet
Gemeubileerd
Rustige omgeving
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

€ 850,-

Centrum (H0319B6- Prins Hendrikstraat 6)

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

Kantoorpand
300m²
4
Ongemeubileerd
9 kantoorruimtes met optie
tot uitbreiding naar 12
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Sandra Slijngard - 8901439

€ 3.000,-

HUUROBJECTEN
Centrum (H0292B6-Kleine Waterstr. 1)

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

Koloniaal
75m²
1
1 om 1
1
warm water/internet
Ongemeubileerd/
gemeubileerd
Bijzonderheden Naast ‘t VAt
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng - 7176125

www.surgoed.com
Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

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

Appartement
80 m²
2
1
Fully
Warm en koud water
internet / kabel-tv / alarm
Gemeubileerd

Status
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

$ 550,-

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

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

Appartement
60m²
1
1
Fully
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

€ 650,-

Beekhuizen (H0317B6 - Industrieweg Zuid 18)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Zakenpand
600 m²
4
1

Makelaar

Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 450,Welgelegen, J4 (H0225B6 – Welgelegenstraat 36)

Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

Loods met kantoor en wachtershuis in industriële
omgeving. Deze openloods heeft een oppervlakte
van 450 m², met een hoogte van 10 meter. Totale
perceeloppervlakte is 2187 m². Er is nog een magazijn
met kantoorruimte, met een oppervlakte van 150 m².
Het kantoor bestaat uit 4 kantoorruimtes. Voor op het
terrein is er een wachters- beheerdershuisje. De loods
en terrein zijn deels verhard en zeer geschikt voor
verschillende doeleinden (grote containerladingen of
vrachtwagens), nu wordt het gebruikt voor houtopslag
en houtverwerking. Optioneel te huur: houtverwerkingsmachines.

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

Hoogbouw
175m²
1
1
None
Geen
Ongemeubileerd
Bedrijfspand aan de overkant
van de openbare school
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

$ 2.000,-

$ 375,-

Beekhuizen (HZ0308B6–Industrieweg Noord 31)

Beni's Park (H0273B3-Recifestraat 42)

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
Deze loods heeft een lengte van 48 meter; een
breedte van 15 meter; en een hoogte van 6 meter
(tot 2e ringbalk); De totale oppervlakte is ± 720m² en
heeft een opslagcapaciteit van ± 4.000m³.
De loods is voorzien van:
- 2 toiletten: 1 voor het personeel en 1 voor de staf
- Een kantoorruimte
- 1 elektrische roldeur van ongeveer 4.5 meter breed
- 1 stalen deur aan de rechterkant van het gebouw
Het terrein om de loods is aan drie zijden geheel
van beton, dus makkelijk begaanbaar voor containerladingen.

$ 3.000,-

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

Laagbouw
65m²
2
1
Ongemeubileerd
Nieuwbouw woning te huur
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 425,-
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JURIDISCH BEKEKEN

www.surgoed.com

In deze rubriek worden door mr. R. Zweevel
en mr. F. Blokland van Advocatenkantoor
Zweevel juridische onderwerpen besproken
die over boedels en gronden in Suriname
gaan. In deze aflevering wordt besproken
hoe de scheiding en deling van een boedel
tot stand komt.

D

Hoe komt scheiding en deling van boedel tot stand

e heer W. koopt een perceel en bouwt een woning
daarop. Hij trouwt daarna met mevrouw X. in
gemeenschap van goederen. Uit dit huwelijk worden
twee kinderen geboren, die nog in leven zijn. De heer W.
investeert gedurende zijn leven in onroerende goederen. Zo
heeft hij drie percelen met woningen gekocht. Hij heeft ook
tegoeden op diverse banken in Suriname. In 2019 komt de
heer W. te overlijden en laat daarbij zijn vrouw en kinderen
achter. Deze korte case brengt ons naar het begrip ‘boedel’.
Door het overlijden van W. is er nu een boedel ontstaan.

BOEDELS
Een boedel is het vermogen van een overleden persoon, oftewel de
nalatenschap van een overledene. De heer W. heeft vier percelen
en woningen en banktegoeden nagelaten. Deze kunnen verdeeld
worden. Zolang er geen verdeling heeft plaatsgevonden van de
nalatenschap van de heer W. onder zijn erfgenamen, spreekt men
van een onverdeelde boedel. Het Surinaams Burgerlijk Wetboek
(SBW) stelt in artikel 1093 dat niemand verplicht is om in een
onverdeelde boedel te blijven. Dat wil zeggen dat de erfgenamen
van de heer W. het recht hebben om hun aandeel uit de boedel te
vorderen. Mevrouw X. en haar twee kinderen besluiten om tot een
verdeling over te gaan.

SCHEIDING EN DELING
De scheiding en deling is een rechtshandeling waardoor de
onverdeeldheid van de boedel tussen de erfgenamen wordt
beëindigd. Om tot de scheiding en deling te kunnen komen zijn er
een enkele stappen die ondernomen dienen te worden, te weten:
er dient een inlichtingenstaat te worden aangevraagd bij het
Centraal Bureau voor Burgerzaken. In de inlichtingenstaat, die
ook wel stamboom wordt genoemd, kun je precies lezen wie de
wettelijke of erkende kinderen van W. zijn en of hij eerder getrouwd
is geweest;
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er dient onderzoek te worden gedaan of W. een testament heeft
laten opmaken. Een testament is een eenzijdige rechtshandeling
waarbij de erflater, dus W., een beschikking maakt die gaat werken
na zijn overlijden. In een testament wordt aangegeven wat er na zijn
overlijden moet gebeuren met zijn percelen en banktegoeden;
daarna dient er door de notaris een verklaring van erfrecht te
worden opgemaakt, waarbij precies staat aangegeven wie aanspraak
maakt op de nalatenschap van W. en voor hoeveelste deel;
de notaris maakt uiteindelijk een scheidings- en delingsakte op en de
boedel wordt verdeeld onder de erfgenamen van W.

VORDERING SCHEIDING EN DELING
Stel dat mevrouw X. naar een notaris is gegaan voor de scheiding
en deling van de boedel van W. en het blijkt dat de kinderen van
W. plotseling weigeren om hun medewerking te verlenen. Welke
mogelijkheid heeft mevrouw X. dan?
Zoals eerder aangegeven is niemand genoodzaakt om in een
onverdeelde boedel te blijven. Artikel 1093 SBW biedt dus de
mogelijkheid aan mevrouw X. om naar een advocaat te stappen voor
het starten van een rechtszaak tot scheiding en deling. Mevrouw
X. zal dan als de eisende partij een vordering starten tegen haar
kinderen. De kantonrechter zal, nadat hij de gedaagde partijen heeft
gehoord, een beslissing nemen. De kantonrechter kan de vordering
van mevrouw X. toewijzen en gelast de scheiding en deling van
de boedel.
Voor de kinderen wordt er een ‘onzijdig persoon’ benoemd –
namelijk een advocaat die is ingeschreven bij het Hof van Justitie.
Die zal dan voor hen tekenen en namens hen hun aandeel in
ontvangst nemen. Dit wordt vastgelegd in een vonnis van de
kantonrechter en hiermee kan mevrouw X. wel de scheiding en
deling van de boedel laten bewerkstelligen.

IT
VOOrKOM D

Waarom huurt niemand mij?
Verhuur nu uW WOnInG!
Verhuur nu uw woning via de grootste Makelaar in Suriname.
nO Cure nO PAY. Laat uw investering geen
kapitaalvernietiging worden, voorkom lange leegstand.
Kernkampweg 13
info@surgoed.com
www.surgoed.com

+597 493 497

Advertenties

www.surgoed.com

VIEW IN
Conventional Camera

EVEN IN DARKNESS
Hikvision ColorVu Camera

8 Channel
CCTV kit

M.Ashim WAtertAnKs
de GrOOtste watertanks (durotanks) geproduceerd in suriname.

diverse formaten:
● 500 – 5000 liter (1333gallon)
● 2000 en 4000 liter horizontaal
UV Protected
7 year factory Waranty
Excellent quality
Different Colors available
Product of Suriname

M. AshiM industries
Oost west verbinding 189d, commewijne
(597) 0355300 / 8281665 / 8713163
ashimindustry@gmail.com
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Wees surinAAMs,
KOOP surinAAMs!

HUIS VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Zuster Jensenweg 1a
Marienburg - Commewijne

K

oloniale topwoning in uitmuntende staat langs het
water te Commewijne, volledig gebouwd onder
architectuurbegeleiding.

Omschrijving
De gehele woning staat op betonnen neuten, omringd door een mooi
aangelegde tuin op de voormalige (verkavelde) plantage Leliëndaal
aan de Commewijnerivier. Onder de woning kunt u uw auto parkeren
of relaxen in de koele rivierbries.
De woning
De woning is gebouwd met uitsluitend kwaliteitsmaterialen en
verkeert in sublieme staat. De gebruikte houtsoorten zijn kopie en
groenhart. Ook de stijlvolle vloeren zijn gemaakt van groenhart (Ipé).
De geïmporteerde geluiddempende dakplaten zorgen voor extra
verkoeling in de woonkamer.

Het balkon kan geheel afgesloten worden met schuiframen en deuren.
Vanaf daar bereikt u het voorterras met toegang tot de steiger van
groenhart. Vanaf de steiger kunt gerust in het stille water zwemmen of
met uw boot toeristische plantages aan de overkant bezoeken.
Het perceel
Leliëndaal staat bekend om zijn toeristische bezienswaardigheden en
natuurschoon. Het perceel ligt pal langs de weg naar Alkmaar, maar
zodanig gesitueerd dat hiervan geen overlast wordt ervaren.
Voorzieningen
Er is zowel 110 als 220 volt aanwezig, inclusief airco’s in de
slaapkamers, warm en koud water, internet en telefoon. Overname van
de aanwezige inventaris is financieel bespreekbaar.

Het balkon is de absolute blikvanger met uitzicht op de rivier en direct
toegang tot de prachtige woning. De open keuken is gemaakt van
duurzaam hout en hoogwaardige armaturen. Opvallend zijn de hoge
plafonds, decoratief afgewerkt met houten frames.

Samenvatting
Bent u op zoek naar een moderne woning maar met authentieke sfeer
van weleer, prachtig gelegen aan de rivier met eigen aanlegsteiger?
Dan is dit is de deal. Er is geen gelijke van deze woning te koop in
Suriname!

Ook de twee slaapkamers, met elk eigen bad en toilet, hebben een
hoog plafond. Een derde slaapkamer valt te realiseren op de vliering.

De vraagprijs is € 285.000,-
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COLOFON
Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.

2

Eindredactie
Iwan Brave

3

Met bijdragen van
Edwien Bodjie, Jurmen Kadosoe, Amanda Palis,
Euritha Tjan A Way, mr. Rosita Zweevel, mr. F. Blokland

SARAMACCA

Vormgeving
Anfernee Blijd | Surgoed Makelaardij N.V.

4

5

6

7

WELGELEGEN

Advertenties
Shefanie Stienstra en Rochelle Tjin Wong Joe
| 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)

KASABAHOLO

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)

8

9

Objectcode

LEGENDA

LEIDING

Locatie op de kaart

Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

10
PONTBUITEN

11

12

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

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

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.

13
14

Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname
+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

$ 300.000,-
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O
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Q

R

S

T
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V

SURIVILLAGE
MORGENSTOND
GEYERSVLIJT
CHARLESBURG

MUNDER

TOURTONNE

BENI'S PARK
RENS

MONPLAISER

MARETRAITE
ELISABETHSHOF
COMBE
CENTRUM

UITVLUGT

RAINVILLE

ZORG EN HOOP

HAVEN
COMMEWIJNE

FLORA

MEERZORG

BEEKHUIZEN

LATOUR

PAD VAN WANICA

LELYDORP

DIJKVELD

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DSB - hypotheek

www.surgoed.com

U wilt een nieuwe woning
kopen of bouwen?
Of uw bestaande woning
renoveren of uitbreiden?
Sluit dan een hypotheek af bij
De Surinaamsche Bank.
Wat is een hypotheek?
Het woord hypotheek wordt vaak gebruikt voor een lening die je afsluit
om een huis te kunnen kopen, verbouwen of uitbreiden. Het bedrag
dat nodig is voor de aankoop, verbouwing of uitbreiding kun je lenen
je bij De Surinaamsche Bank (DSB). En als zekerheid, voor indien je
niet meer kunt betalen, geef jij aan de bank het eigendom van je huis.
Samen met jou, eventueel je partner en op basis van je inkomen wordt
gekeken naar het bedrag dat je kunt lenen tegen welke looptijd. Op
de afgesproken einddatum heb jij de gehele hypotheek afgelost, is de
woning helemaal schuldvrij en gaat het eigendom volledig naar jou!
De DSB Hypotheek bestaat uit 3 onderdelen:
1. De lening
2. De aflossing
3. Verzekeringen
1. De lening
De lening is het bedrag dat je leent om je huis te kopen. Over het
bedrag dat je leent betaal je ook rente. Deze rente betaal je totdat je
de lening hebt terugbetaald; het wordt de hypotheekrente genoemd.
De uiteindelijke lening die je afsluit is het aankoopbedrag, de kosten
van de verbouwing of uitbreiding plus de hypotheekrente.
2. De aflossing
De aflossing is de terugbetaling in stapjes van het geleende
bedrag. Vooraf wordt een periode afgesproken. Aan deze periode
zijn beperkingen gesteld aan de hand van je leeftijd en inkomen.
De periode is meestal 25 jaar. Bij DSB zijn alle hypotheken
‘annuïteitenhypotheken’. Dat wil zeggen dat je tijdens de gehele
looptijd telkens hetzelfde bedrag betaalt. Dus het bedrag dat de bank
maandelijks inhoudt van je rekening is jouw aflossing.
3. Verzekering
Het afsluiten van verzekeringen bij een hypotheek is bij DSB een
vereiste. Allereerst zal je verplicht een levensverzekering moeten
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afsluiten. In geval van overlijden, keert de levensverzekering een
bedrag uit waarmee jouw nabestaande de lening bij de bank kunnen
aflossen. Daarnaast is een brandverzekering ook verplicht gedurende
de periode dat je een hypotheek aflost bij De Surinaamse Bank.
Op deze wijze hoef je je geen zorgen te maken als deze incidenten
plaatsvinden.

De voordelen van een DSB hypotheek:
•
•
•
•

Gemakkelijk aanvragen
Ook voor lagere inkomens
Ook voor verbouwen, uitbreiden, moderniseren van uw woning
Aflossen in SRD’s

Voor wie is een DSB hypotheek?
Eenieder die de wens heeft om een huis te kunnen kopen,
verbouwen of uitbreiden kan naar De Surinaamsche Bank voor een
hypotheekgesprek.

Hoe sluit ik een hypotheek af?
Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een hypotheek van De
Surinaamsche Bank heb je nodig:
üü DSB Girorekening
üü Werkgeversverklaring*
üü Een kopie van de perceelkaart
üü Hypothecair uittreksel
üü Goedgekeurde bouwtekening en begroting
üü CBB uittreksel en twee legitimatiebewijzen*
*ook van uw partner als hij of zij bijdraagt aan de aflossing van
de lening.

