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Beste lezer,
Voor u ligt het alweer de vierde en laatste lifestyle-krant van Surgoed House 
& Home van dit jaar. We hebben ook deze keer weer een gevarieerd aanbod 
van onderwerpen voor u belicht. Op het gebied van lifestyle adviseer ik u het 
interview te lezen met Marcelita van Deursen, een veelzijdige vrouw met een 
missie om andere vrouwen te helpen. Ook het verhaal over hoe u water kan 
besparen, is bedoeld om u een handje te helpen. Bent u toe aan een dagje 
uit? Ga dan (weer) eens naar Bergendal Resort, ze hebben er tegenwoordig 
een strand waar je ook kan overnachten. Slapen onder de sterrenhemel, 
hoe romantisch wilt u het hebben? Na de romantiek is het weer tijd voor 
alledaagse zaken. Bent u bijvoorbeeld toe aan een nieuwe garagedeur? In het 
productvergelijkingsartikel hebben we voor u op een rijtje gezet waar u op 
moet letten bij de aanschaf van een nieuwe garagedeur. En hebt u binnenkort 
misschien een perceel of huis te verkopen? Staart u zich dan niet blind op 
te hoge verkoopwaardes, maar zoek liever een makelaar die u goed kan 
adviseren. In de rubriek Misstanden leest u wat er mis kan gaan.
Wat ook belangrijk is bij het doen van transacties met onroerend goed, is dat 
u een goede notaris hebt die de zaken kan regelen. In het interview met Dew 
Kalisingh, leert u meer over de wereld van deze beroepsgroep. In onze vaste 
notarisrubriek gaat het deze keer over het huwelijksgoederenregime, altijd 
handig als je trouwplannen hebt. Een ander interessant artikel over vastgoed, 
is het verhaal over het appartementsrecht en de voor- en nadelen daarvan. 
Helaas is de wetgeving hiervoor nog niet op orde. Wat ook jammer is, is dat er 
nog niets is terechtgekomen van de vele plannen die gemaakt zijn voor onze 
mooie Waterkant. U leest erover in het achtergrondartikel. In deze editie van 
de lifestyle-krant van Surgoed House & Home leest u er alvast over.
Wat betreft onze vaste rubrieken zijn we voor Huis en zijn verhaal in de 
Costerstraat terechtgekomen, en wel bij het Cake Café. Voor Cribs mochten 
we een kijkje nemen in het stulpje van de r&b-/hiphopartiest Rogér RJCT, 
die zich helemaal thuis voelt in zijn optrekje in een zijstraatje van de 
Charlesburgweg. Giwani Zeggen schrijft in zijn column over het belang van 
historisch besef, bent u het met hem eens? En last but not least hebben 
we deze keer ook weer een perceel en een pand in de spotlight gezet in de 
rubrieken Perceel en Huis van de maand. Ik ga ervan uit dat ik u met deze 
opsomming nieuwsgierig heb gemaakt.
Ik wens u dan ook veel leesplezier en als u wilt reageren, doet u dat dan via 
info@surgoed.com.

Heel veel leesplezier!

Thijs Mouchart
Directeur - Surgoed Makelaardij N.V.
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Appartementsrecht
NOG STEEDS NIET OP AGENDA

Guco apartments

Guno Chin A Sen is oprichter van het eerste appartementencomplex in Suriname: Guco apartments. Omdat 
het appartementsrecht nog niet is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, kunnen appartementen in Suriname 
echter niet worden verkocht. ‘Maar niet iedereen wil een huis met een stuk grond’, denkt Chin A Sen, die pleit 
voor een wetsaanpassing.

WETGEVING
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“Iedereen verklaarde mij voor gek”, lacht Guno 
Chin A Sen als hij terugdenkt aan zijn project 
dat ruim 40 jaar geleden begon: de bouw 
en verkoop van appartementen. Naar zijn 
mening heeft de geschiedenis uitgewezen dat 
hij toch zo gek nog niet was. “Iedereen heeft 
het overgenomen”, zegt hij. Hij verwijst naar 
verschillende initiatieven, doorgaans kleine 
faciliteiten, die na zijn project zijn ontsproten. 
Maar terwijl de tijdgeest er nu meer dan 
ooit rijp voor is, denkt de overheid er nog 
steeds niet aan om het appartementsrecht 
op te nemen in het Burgerlijk Wetboek. Dat 
ontbrekende stukje wetgeving maakt dat 
in Suriname nog steeds geen woonruimten 
als onderdeel van een groter bouwwerk 
kunnen worden verkocht. Daarom worden 
appartementen tot nu toe - gedwongen – 
alleen verhuurd. “Maar ik zeg je: als de wet 
wordt aangepast, komen de verkopen gelijk 
op gang”, weet de ondernemer zeker. “Vanaf 
de bouw van Guco waren er mensen die 
wilden kopen. Er was en is markt voor.”  
Dat het nog steeds wettelijk niet mogelijk 
is, verbaast hem dan ook. Hij had gedacht 
dat Suriname nu verder zou zijn. “Toen we 
in 1975 begonnen met Guco, was het de 
bedoeling dat die appartementen zouden 
worden verkocht.” Eind jaren tachtig verkocht 
Chin A Sen het 14 appartementen tellende 
complex aan Dilip Sardjoe. Als onderdeel 
van Rudisa International verhuurt Sardjoe de 
woonruimten nog steeds, hoewel deze vanaf 
de bouw eigenlijk als uiteindelijke bestemming 
verkoop hadden. 

Belangstelling
Chin A Sen meent dat door het ontbreken 
van de wetgeving voor appartementen ook 
de prijzen voor grond zo hoog zijn. “Niet 

iedereen wil een erf hebben, maar je wordt 
nu wel daartoe gedwongen.” Het argument 
dat Surinamers nog zouden moeten wennen, 
wuift hij gelijk weg. “Ach, Surinamers kopen 
ook appartementen in het buitenland. Het 
is gewoon iets waar mensen mee moeten 
kunnen omgaan.”  
Bovendien blijkt dat er ten minste enige 
belangstelling is voor de wat grotere 
appartementen, en dat burgers zich daar 
best aan kunnen aanpassen. In de omgeving 
van de Ringweg is zo’n flatgebouw, waarvan 
alle units zijn verhuurd. Nog beter bekend 
is het appartementencomplex van Stichting 
Sekrepatu aan de Vruchtbomenstraat, waar 
je tot maximaal een jaar een appartement 
kunnen huren. 
Ook de Staat bleek de intentie te hebben 
om een appartementenflat op te zetten te 
Hanna’s Lust. In verschillende presentaties is 
dit genoemd als optie voor vooral startende 
jongeren. Terwijl de bouw van woningen in 
de omgeving normaal doorgaat, blijkt geen 
aanvang te worden gemaakt met de bouw 
van de voorgenomen flat. Het is de vraag of 
de plannen van de projectontwikkelaar zijn 
omgegooid. 

Schaars
Chin A Sen staat niet alleen in zijn pleidooi 
voor spoedige aanpassing van de wetgeving. 
Verkavelaar Intervast spreekt in 2014 op zijn 
website al van ‘een gemiste kans’. Intervast 
geeft aan dat in de kuststeden Paramaribo en 
Nickerie alleen al ongeveer 75 procent van de 
bevolking woont. Het resultaat is dat grond 
aan de kust schaars begint te worden, en dus 
ook duur. “Wanneer er weinig ruimte is en 
de overheid wil toch voldoende woonruimte 
creëren, dan schieten de torenflats in landen 

als Nederland als paddenstoelen uit de grond”, 
aldus Intervast. Hoogbouw garandeert een 
efficiëntere benutting van de grond. Daarnaast 
zou naar de mening van de verkavelaar 
het bouwen van appartementenflats veel 
efficiënter zijn voor de oplossing van het 
woningbouwvraagstuk dan de bouw van 
prefabwoningen op afzonderlijke percelen. 
Het zou duurder zijn om tien prefabwoningen 
te bouwen en onderhouden, dan het 
onderhouden van een flat. Intervast pleit 
ervoor dat woningbouwcorporaties net als in 
Nederland als semioverheidsinstanties de flats 
opzetten. Deze kunnen dan in eerste instantie 
verhuurd worden met op latere termijn een 
optie tot verkoop. 

Maar dat ziet Chin A Sen weer niet zitten. 
“Waarom een lichaam dat semioverheid is?” 
vraagt hij zich af. De ondernemer geeft aan 
dat de overheid en aan haar gerelateerde 
organisaties vaak niet het toonbeeld zijn van 
goed management. “Nee, dat zou ik niet 
voorstellen.” Ook niet dat in eerste instantie 
gehuurd wordt. “Elke cent die mensen aan 
huur betalen is vergooid geld. Liever gelijk 
kopen”, zegt de zakenman. Hij meent dat 
zo’n initiatief het beste een puur particuliere 
wordt, met gelijk een koopovereenkomst. 
“Daar hebben we als land het meeste aan. De 
overheid moet slechts de mogelijkheid creëren 
door de wetswijziging, en de rest regelt 
zichzelf wel.” 

Chin A Sen blijkt overigens nog steeds een 
vooruitziende blik te hebben. “Weet je wat 
iedereen over het hoofd ziet?”, vraagt hij bijna 
stiekem. “Condominiums voor oudere mensen. 
Geen flats, maar alles gelijkvloers, met mooie 
tuinen. Er zijn voldoende oudere mensen, hier 
en in Nederland, die dat kunnen betalen.” 
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Onze levensstijl kost veel water. Niet 
zozeer doordat we een wasdroger 
gebruiken of omdat we te lang onder 
de douche staan. Het overgrote deel 
wordt verbruikt in de productie van ons 
voedsel, onze kleding en andere spullen. 
Vanwege deze grote vraag, wordt water 
steeds schaarser. We zullen dus moeten 
besparen.

WATER BESPAREN:
EEN MUST



Onderzoek van de VN voorspelt dat in 2025 dertig landen, met name 
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, een tekort aan water zullen 
hebben. Internationale organisaties zoals UN Water en de World Water 
Council spreken daarom van een mondiale watercrisis. Er is wel genoeg 
zoet water op onze planeet, het is alleen heel ongelijk verdeeld. 
Sommige gebieden zijn heel nat en andere juist heel droog. Door 
klimaatverandering zullen deze extreme omstandigheden alleen maar 
toenemen. Het International Water Management Institute berekende 
dat 1,2 miljard mensen in gebieden met een tekort aan water leven. 
Dit zijn gebieden waar de watervoorraad (bijna) is uitgeput.

De VN-resolutie van 2010 legt aan landen de verplichting op om 
water binnen het bereik van alle huishoudens te brengen. Dit houdt 
in dat er voldoende water beschikbaar moet zijn (tussen de 50 en 
100 liter per persoon per dag) en dat het veilig moet zijn, dus geen 
ziekteverwekkers mag bevatten. Het water moet fysiek toegankelijk 
zijn, liefst via een leidingennet naar de woningen. Als dat niet kan, 
dan mag de waterbron zich niet verder dan 1000 meter van de woning 
bevinden. Het water moet betaalbaar zijn, ook voor de armen, maar 
hoeft niet per se gratis te zijn. Landen als Bolivia en Zuid-Afrika hebben 
zelfs in hun grondwet verankerd dat water een mensenrecht is.
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WATER

Wereldwijd is de vraag naar water de 
afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit 
komt onder andere door bevolkingsgroei, 
veranderende consumptiepatronen en 
economische groei.
De grootste verbruikers van water zijn de 
landbouw en de industrie. Het agrarisch 
waterverbruik is wereldwijd het hoogst: 92 
procent van het water gaat naar de productie 
van ons voedsel. Zo kost de productie van een 
kilo rundvlees ruim 15.000 liter water.
De koe moet immers drinken, en de soja, 
mais en het gras dat als veevoer dient én 
het verwerkingsproces zelf kosten ook water. 
De gemiddelde burger gebruikt zo 4000 
liter water per dag, blijkt uit een mondiale 
studie van de Universiteit Twente. Thuis 
wordt tijdens het douchen het meeste water 
gebruikt. Daarna volgen het toilet en de 
wasmachine. 

Verhoging
Water wordt vanwege de grote vraag steeds 
schaarser, en we moeten er dus zuiniger mee 
doen. Maar naast het milieu is er nog een 
andere reden om slimmer om te gaan met het 
verbruik: het is beter voor je portemonnee. De 
tweede verhoging van de watertarieven was 

merkbaar in de factuur over de maand mei.
Volgens minister Regilio Dodson van 
Natuurlijke Hulpbronnen wordt binnenkort 
ook de laatste verhoging doorgevoerd. Dit 
is in lijn met het regeringsbeleid om de 
miljoenensubsidie af te bouwen die de EBS en 
SWM ontvangen.
Gelukkig zijn er tal van manieren om water te 
besparen. In dit artikel delen wij een aantal 
tips om het verbruik binnen de perken te 
houden.

Tips voor besparing
Per minuut komt er gemiddeld 10 à 15 liter 
uit de kraan. Toch wordt veel leidingwater 
gebruikt voor toepassingen die je evengoed 
met opgevangen regenwater kunt verrichten. 
Denk maar aan het doorspoelen van het toilet, 
het wassen van de auto, het schoonspoelen 
van het terras en de besproeiing van de 
planten en het gras in de tuin. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om het toilet aan te 
sluiten op een regenpijpinstallatie.
Een andere optie is een waterbesparende 
douchekop. Die verbruikt 5 tot 7 liter water 
per minuut; heel wat minder dan de 10 
tot 12 liter die een ouderwetse douchekop 
erdoorheen jaagt. De prijzen voor deze 

eenmalige investering variëren tussen de 25 
en 40 US-dollar.

Daarnaast zijn er nog enkele andere, 
zeer eenvoudige manieren om je 
dagelijkse waterverbruik te beperken:

• Controleer je leidingen en kranen op lekken;  
 houd daarvoor je watermeter in de gaten.
 Een druppelende kraan kan jaarlijks zo'n   
 2.000 liter water verspillen. Je sanitair goed  
 onderhouden, is uiteraard een must als je   
 water wil besparen.
• Kies voor apparaten met een zo laag   
 mogelijk energieverbruik.
• Kies voor een toilet met waterbesparend 
 spoelreservoir of sluit deze aan op
 regenwater.
• Gebruik zo min mogelijk water voor
 het koken van voedsel. Dit helpt ook de
 voedingswaarden te behouden.
• Als ijsklontjes op de grond vallen, gebruik
 deze dan om de planten water te geven in
 plaats van ze in de wasbak te gooien.
• Gebruik een gieter om planten water te
 geven en vermijd de tuinslang.

Onderzoek van de VN De VN-resolutie

Gelukkig zijn er tal van 

manieren om water te 

besparen. In dit artikel 

delen wij een aantal tips 

om het verbruik binnen de 

perken te houden.
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In 2010 werd de nieuwe pier van de 
Scheepvaart Maatschappij Suriname 
(SMS) heropend, met een aanlegsteiger, 
units en horeca. Zes jaar later staan 
vele units leeg. En de plannen voor het 
ontwikkelen van een strandpromenade, 
vanaf de pier langs de Waterkant, zijn 
nooit van de grond gekomen. Wat ging 
er mis? De lifestyle-krant van Surgoed 
House & Home sprak met toerisme-
expert Martin Panday.

In elk land en op elke bestemming zijn 
andere ‘kernattracties’ te onderscheiden, 
de belangrijkste redenen om een plaats te 
bezoeken. “Onze kernattractie is de jungle”, 
legt toerisme-expert Martin Panday uit. “En 
daarbij horen ook de Marroncultuur en de 
Inheemse cultuur. Maar er zijn ook andere 
producten. Denk aan de houten binnenstad, 
culinaire evenementen, de Savanne Rally 
en de pagara-estafette. Dat zijn allemaal 
producten om de kernattractie heen.”
Zo is de Waterkant een populaire plek voor 
vrijetijdsbesteding. “De plannen om de 
Waterkant te ontwikkelen, zouden daarom 
een boost kunnen geven aan het nationale 
toeristisch product”, denkt Panday. Volgens 
hem streeft dat concept twee doelen na: 
het verfraaien van de Waterkant en het 
ontplooien van toerisme-activiteiten, zoals een 
promenade met souvenirshops. 

Meerdere projecten
Voor het gebied rond de Waterkant zijn al een 
aantal projecten bedacht door particuliere 
ondernemers. Aan het schrijven van een van 
die plannen heeft Panday zelf meegewerkt. 
Dat had betrekking op het gebied vanaf Fort 
Zeelandia tot iets voorbij de Centrale Markt, 
waarbij ook de markt in een nieuw jasje zou 
worden gestoken.
Anno 2016 grenst de Waterkant aan een 
soort damwand. “Toen ze dat maakten, ben 
ik meteen gaan kijken. Als je op de damwand 
zit of je kijkt eroverheen, dan zie je nog 
altijd die troep liggen. Vooral aan de zijkant”, 
reageert Panday. Terwijl het idee dat in vrijwel 
alle concepten terugkwam, juist was om de 
oever helemaal te laten overlappen door 
de promenade. “Zodat je noch vloed, noch 
eb zou zien. Je zou het water wel wat zien 
stijgen en dalen natuurlijk, maar je zou die 
lelijke oever niet meer zien. Je zou dan echt 
aan het water zitten.” Hij haalt de promenade 
in Willemstad, Curaçao, als voorbeeld aan. 
Die promenade steekt grotendeels uit over 
de oever, waardoor je vrijwel meteen zicht 
hebt op de zee. Daaromheen zijn allerlei 
restaurantjes, winkeltjes en souvenirshops 
gevestigd. 

Grote investeringen
Bij de plannen in Suriname werd ook gedacht 
aan het wekelijks optreden van een band. 

Daarmee bedien je niet alleen de buitenlandse 
bezoekers, maar ook de lokale gemeenschap. 
Later heeft Panday zelf nog een concept 
geschreven om juist dit gedeelte te benutten, 
maar waarom het allemaal niet is doorgaat, is 
voor hem een groot mysterie.

Wat de SMS-pier betreft, weet hij wel waar 
de bottleneck zit. “Het is gewoon heel duur. 
En er staan nu heel veel lege units, het is 
een beetje saai. Qua design is het misschien 
wel leuk, maar het valt nauwelijks op.” Ook 
het ontbreken van een fraai entree speelt 
daarbij een rol. Destijds had de Handelmij nv 
plannen, maar ook die zijn vanwege gebrek 
aan financiële middelen niet doorgegaan. 
Het wordt duidelijk dat het om grote 
bedragen gaat; investeringen van soms wel 
tweehonderd miljoen US-dollar. 

Cruisetoerisme
De SMS-pier biedt ook de mogelijkheid aan 
cruiseschepen om aan te meren, maar die 
mogelijkheid wordt nauwelijks gebruikt. “Wij 
moeten de illusie dat wij een interessante 
cruisebestemming zijn aan de kant zetten”, 
zegt Panday stellig. “De traditionele cruises 
varen op de bekende eilandenroutes. 
Inmiddels zijn de cruiseroutes weliswaar 
uitgebreid, omdat de trends op de markt 
nu meer gericht zijn op avontuur, natuur 
en unieke belevingen. Zo is een belangrijke 

Ontwikkeling Waterkant 
komt niet van de grond

Pier van de Scheepvaart Maatschappij Suriname
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route uitgestippeld vanuit Noord-Amerika 
richting Amazone, want de Amazonerivier is 
erg in trek.” Maar Suriname blijkt daarvan niet 
mee te kunnen profiteren. Een jaar of negen 
geleden was Suriname nog een nieuwe en 
onbekende bestemming, en zijn er enkele 
schepen geweest die Suriname aandeden.
Panday: “Dat was ene teleurstelling na 
de andere. Er werden straten afgezet 
in Paramaribo, zodat de bussen met die 
cruisetoeristen een beetje fatsoenlijk 
konden doorrijden. Dat leverde enorm veel 
verkeersellende op. De lokale burgers werden 
hiervan de dupe.” 

Pitstop
Voor de toeristen waren de bezoeken aan 
de Hermitagemall en Maretraitemall een 
teleurstelling. “Cruisetoeristen zijn immers 
gewend om brand shops te zien, dat is de 
insteek van cruisetoerisme.”
Daarnaast was het ook een tegenvaller voor 
de unithouders. “Die waren warm gemaakt 
voor de toeristen; er werd zelfs extra 
personeel ingehuurd. Inmiddels is dat allemaal 
stopgezet.”
Cruiseschepen moeten wel om de zoveel 
tijd een tussenstop maken om bijvoorbeeld 
brandstof te tanken.

Daarvoor is veel onderhandeld en gelobbyd 
door de reisorganisatie METS.

Voor de schepen die onderweg zijn naar het 
Amazonegebied, is Suriname de ideale plek 
voor een tussenstop.
 “Ons land schijnt een goedkope bestemming 
te zijn om brandstof te tanken. En de 
schepen kunnen hier alle troep kwijt. We 
zijn dus een aantrekkelijke pitstop, maar 
geen cruisebestemming. Praten over een 
cruiseterminal is leuk en wel.
Maar mijn advies is: stop je geld in de 
promenade”, aldus Panday.

Gum Air N.V. | Doekhieweg 03, Zorg en Hoop Airport | Paramaribo / Suriname 
E: info@gumair.com | P: (597) 49 87 60 or (597) 43 20 57 | F: (597) 49 17 40 

For reservations to Guyana: (597) 43 38 30
Office hours: Monday - Friday: 07.30 - 16.00 | Saturday: 07.30 - 12.00 | Sunday: closed

Fly to Guyana with Gum Air
We operate daily flights between

Paramaribo and Georgetown – Guyana
in partnership with Trans Guyana Airways
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot 

is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden.

De Surgoed House, Home & Lifestyle-krant besteedt hier aandacht aan, met als doel kopers en verkopers 

alert te maken op mogelijke misstanden. De gebruikte namen zijn in verband met de privacy gefingeerd.

Twee percelen en een
bedenkelijke taxateur

Wally en Edward leken uiterlijk zó op 
elkaar, dat buren en enkele familieleden 
de broers vaak niet uit elkaar wisten 
te houden. En met wat extra moeite 
(precies dezelfde kleren en exact 
dezelfde zonnebril) wisten ze zelfs hun 
oude moeder nog weleens voor de gek 
te houden. Toch waren ze geen tweeling. 
Wally was een jaar jonger dan Edward, 
en qua karakter waren ze bovendien 
elkaars tegenpolen. 

Edward werd meestal gezien als de slimste 
van de twee. Hij was extravert en had al op 
jonge leeftijd allerlei handeltjes in de buurt, 
wat hem een aardig zakcentje opleverde. 
De meisjes waren dol op hem. Wally was ‘de 
slome’. Hij concentreerde zich vooral op school 
en had niet het lef om dezelfde risicootjes te 
nemen als zijn broer. Dus toen Edward al in 
een auto reed, moest Wally nog bussen. Ze 
leefden allebei in een andere wereld. Maar 
ruzie kregen ze er nooit door.
Toen de broers begin veertig waren, overleed 
hun moeder na een kort ziekbed. En Edward 
en Wally erfden onder meer een groot perceel 
aan de Indira Gandhiweg. Het verdelen van 
dat perceel leverde geen enkel probleem 
op: ieder de helft. Daarna gingen ze weer, in 
goede harmonie, elk hun eigen weg. 

In eerste instantie wilden de broers er 
gaan bouwen, maar beide broers besloten 
onafhankelijk van elkaar de grond te 
verkopen. Wally ging naar een gerenommeerd 
bedrijf in onroerend goed en liet zijn helft 
taxeren. De marktwaarde zou 125.000 euro 
zijn. Edward vroeg een kennis die taxateur 

was, en die schatte de waarde op 200.000 
euro. Deze kennis zou het allemaal wel 
regelen. Toen de broers elkaar weer eens op 
een verjaardag ontmoetten, vertelde Wally 
over de taxatie. Edward lachte hem hartelijk 
uit. Maar 125.000? Nee man, je moet twee 
keer zo veel vragen! Wally schudde zijn hoofd. 
Hij had veel vertrouwen in het bedrijf dat hij 
in de arm had genomen, en bleef op 125.000 
zitten. Dat bleek een slimme zet.
De kennis van Edward bleef vasthouden 
aan de 200.000. Hij zou namelijk een 
afgesproken percentage van de verkoopprijs 
ontvangen, en wilde de prijs daarom zo hoog 
mogelijk houden. En Edward bleef zijn broer 
overtuigen: vraag toch meer geld!

Maar drie maanden later had Wally het 
perceel verkocht. Hij belegde zijn geld via een 
particuliere belegger tegen 10 procent rente, 
wat hem per jaar 12.500 euro opleverde.
Ondertussen waren er ook geïnteresseerden 
geweest voor het perceel van Edward. Die 
vonden de prijs veel te hoog, maar Edward en 
zijn ‘makelaar’ wilden absoluut niet zakken. 
Ooit zou die rijke investeerder wel komen, die 
met gemak 200.000 neertelde… 
Nu zijn we vijf jaar verder. Wally heeft 
inmiddels, de verkoopprijs en de rente bij 
elkaar opgeteld, bijna de 200.000 die Edward 
zo graag wilde hebben. Maar niemand heeft 
nu, in deze tijden van economische crisis, 
enige interesse in een perceel met een te 
hoge prijs. Dus nu zit Edward niet alleen met 
zijn niet-verkochte perceel, maar ook met 
de steeds hoger wordende kosten voor het 
onderhoud. 

De taxateur van Edward bleek iemand met 
een weinig vooruitziende blik, weinig inzicht 
en vooral erg hebberig.
Want taxeren op de juiste waarde bespaart je 
niet alleen veel tijd en ergernis, maar is vooral 
een economische afweging.
Want elke maand dat je perceel of woning 
niet verkocht is, kost je geld. Een bekwame 
taxateur met verstand van de markt, die weet 
wat een perceel waard is in vrijwel elke buurt, 
is dan ook aan te bevelen. Die zorgt voor een 
reële prijs en dus een reële kans op verkoop.

Kies daarom altijd voor een 
gerenommeerde taxateur die tevens
een bekende en betrouwbare makelaar 
is!

De taxateur van 
Edward bleek iemand 

met een weinig 
vooruitziende blik, 
weinig inzicht en 

vooral erg hebberig.
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Intervast Suriname N.V. 
Jainarain Sohansinghlaan # 9 

Flora/ Paramaribo 
T :+597- 432651 - F :+597- 438597

Verkoop Kantoor NL:
EC Real Estate & Investments

Weimarstraat 229 te Den Haag
070-2153523 /  0639579309 

 

Interne financierings mogelijkheden:
Vanaf 10% aanbetaling

1% rente p/m over het saldo
Loopjd tussen 3 en 5 jaar

Afl. mogelijk in SRD, USD en EURO

Braamshoop
Suri Village 3

Villapark Arena
Vredenburg Serie-A

Lust & Rust
Dijkveld

8115684

Bent u op zoek naar een perceel dat bij u PAST,

stap dan naar    INTERVAST
Kavels al vanaf € 9.750,=
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WONING VAN DE MAAND

Kerkpalmstraat 49 
Paramaribo - Uitvlugt

In het populaire zuidelijke deel van de stad hebben wij een degelijke en 
klassiek opgezette woning in ons aanbod. Het adres is Kerkpalmstraat 
nummer 49; slechts een afslag verwijderd van de Hendrikstraat. De 
woning is met A-klasse materialen opgetrokken en heeft een oppervlakte 
van 130 m². Het huis telt drie slaapkamers, een douche en een toilet. De 
keuken is ruim en heeft voldoende en nette opbergruimten, kasten en een 
dubbele spoelbak. Al het hang-en-sluitwerk is Europees, en de deuren 
zijn van massief hout. De woon- en eetruimte zijn open en er is een ruim 
voorterras. Er is volop rekening gehouden met de natuurlijke lichtval, en 
vooral de warme houten elementen verhogen het woongenot. Er is een 
overdekte garage, goed voor twee auto’s. Het terrein is goed opgehoogd 
met schelpen en deels betegeld. Alles is netjes en zorgvuldig afgewerkt. De 
omheining is ook uit betonnen stenen opgetrokken en er staan palmbomen 
en sierstruiken op het erf. De afwatering is gesloten en optimaal.

Vraagprijs € 72.500,00
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‘Discipline is een 
vereiste’

Marcelita van Deursen is een 
ambitieuze vrouw. Ze is moeder, 
artiest, yoga-instructeur, buikdanseres 
en werkzaam in de media. Iemand die 
durft en graag creatief bezig is. En ze is 
een vrouw met een missie: ‘Ik wil dat 
ook andere vrouwen ervaren hoe het is 
om geen blokkades te hebben’. 
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“Bij alles wat je doet, is discipline een vereiste. 
Want heb je dat niet, dan is de kans klein 
dat zaken goed lopen. Hou vooral ook van 
hetgeen je doet, en doe vooral waar je van 
houdt.” Dat zijn de gouden regels die Marcelita 
van Deursen toepast in haar leven. Ze heeft 
zich altijd beziggehouden met diverse vormen 
van kunst. Maar hoewel ze veel verschillende 
dingen wilde doen, leerde Marcelita door de 
jaren heen om zaken een voor een aan te 
pakken. Dus startte zij met buikdansen, stapte 
daarna over naar fitness en nu is haar passie 
mediabedrijf ‘Green Stone Media’. 
Elke ochtend start Marcelita met een yoga- en 
meditatiesessie als onderdeel van haar work-
out. Dat geeft haar energie om de dag door 
te komen, en het houdt haar fit. “Voor mij is 
de beste plek om dit te doen thuis, in mijn 
eigen rustige omgeving”, meent zij. Maar sinds 
kort doet Marcelita niet alleen thuis aan yoga. 
In augustus startte zij met het organiseren 
van yogasessies tijdens volle maan, op de 
river cruiser Mi Gudu. Dat doet ze samen met 
Access Travel. “Het ligt in de bedoeling dit elke 
maand te organiseren”, vertelt Marcelita. Toen 
ze voor het eerst op de Mi Gudu stapte, wist 
zij meteen dat ze iets wilde doen op het dek 
met het mooie uitzicht. Een mooie locatie om 
yoga te doen: op de Surinamerivier, onder een 
sterrenhemel met volle maan. 

Geen blokkades
Marcelita doet al ongeveer vijfentwintig jaar 
aan buikdansen. Als hobby, maar ook om 
vrouwen te laten zien dat zij met deze sexy 
vorm van dans kunnen leren op hun gemak te 
zijn met zichzelf. Buikdans is een combinatie 
van spiercontrole en ontspanning. Het isoleert 
delen van het lichaam, zodat ze afzonderlijk 

van elkaar vloeiend bewegen, waarbij de 
vrouwelijke vormen worden benadrukt. Bij 
mannelijke dansers gaat het voornamelijk om 
de spierisolatie, hiermee wordt de aandacht 
op de bewegende lichaamsdelen gevestigd. 
De muziek lijkt uit het lichaam te vloeien, en 
benadrukt dan weer het ritme, dan weer de 
melodie. 
Maar intussen staat het dansen zelf bij 
Marcelita weer op een wat lager pitje. Een 
hele poos deed zij optredens en gaf ze 
reguliere lessen. Nu wil zij haar ervaring 
gaan gebruiken in workshops. Zij heeft in 
haar dansjaren heel veel ‘geheimen’ geleerd, 
en nu vindt ze het tijd deze geheimen te 
delen met andere (opkomende) dansers. 
Wat deze geheimen zijn, wil de buikdanseres 
niet prijsgeven. Dat is alleen bestemd voor 
degenen die zullen deelnemen aan de 
workshops. Daarin - maar ook bij al het 
andere dat ze doet - probeert zij andere 
vrouwen iets positiefs mee te geven. Dit 
vindt Marcelita belangrijk, omdat zij zelf geen 
blokkades heeft. “Ik stress niet, ik maak me 
niet druk en weet hoe prettig dat aanvoelt. Ik 
wil dat andere vrouwen dat ook ervaren.”

Taboeonderwerpen
Naast een dochter heeft Marcelita nog 
een andere ‘baby’: Green Stone Media. Dit 
bedrijf, waar zij sinds drie jaar fulltime aan 
werkt, doet alles wat met advertenties en 
mediaproducties te maken heeft. Omdat zij dit 
bedrijf in haar eentje draaiende houdt, heeft 
zij heel veel werk. “Maar het is zodanig mijn 
passie, dat ik het niet eens ervaar als werk en 
er elke keer weer van geniet.” Wel wil ze in de 
toekomst een delegerende rol in haar bedrijf. 
Dat betekent dus dat ze iemand zal moeten 
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aannemen. Maar voor nu doet zij het goed in 
haar eentje, al maakt ze haar producties wel 
met mensen buiten haar bedrijf. En dat werkt 
goed voor haar. “Ik kies elke keer voor andere 
mensen, dus heb ik ook elke keer weer een 
ander team. Dat maakt dat het eindproduct 
steeds weer apart is.”

Haar leukste programma vindt zij tot 
nu toe ‘Lifestyle’. Dit is een luchtig 
humaninterestprogramma dat op STVS 
uitgezonden wordt. Nu wil zij overstappen 
naar een programma waar ‘groundbreaking’ 
onderwerpen besproken worden. “Mensen 
moeten er niet gewoon iets aan hebben, 
maar het moet ze ook de durf geven de 
zogenaamde taboeonderwerpen bespreekbaar 
te maken.” Dat ouders niet makkelijk met 
hun kinderen praten over seks, daar wil 
Marcelita verandering in brengen. Ook de 
communicatie tussen partners zou beter 
moeten. Door zaken bespreekbaar te maken, 
kan er minder verkeerd gaan. “Als kinderen 
seksuele voorlichting van thuis krijgen, hoeven 
ze niet op onderzoek uit te gaan”, meent zij. 
En communiceren mensen in een relatie beter 
met elkaar, is er minder kans op break-ups. 
Zo zijn er nog andere onderwerpen die zij 
bespreekbaar wil maken. Binnenkort komt 
Marcelita dus met meer producties!

Marcelita van Deursen
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Dat er iets mis is met ons historisch besef, 
staat als een paal boven water. Daarvoor hoef 
je slechts een ritje te maken door onze oude 
binnenstad. Nog te veel prachtige houten 
panden, vaak ouder dan honderd jaar, staan 
er vervallen bij. Aan hun lot overgelaten. 
Elke keer dat je er langsrijdt, heeft het verval 
verder ingezet. Tot het moment dat er geen 
sprake meer is van een gebouw, maar van 
een ruïne. En voor je het weet is er op de plek 
waar ooit een stukje Surinaamse geschiedenis 
stond, een blok beton verrezen. 

In sommige gevallen is zo een pand in 
particuliere handen. Iemand met een zeer 
gebrekkig historisch besef. Die zijn vaak 
blij als er van het gebouw niks meer over 
is. Herstellen kost immers handenvol geld. 
Vaak meer dan afbreken en er nieuwbouw 
voor in de plaats zetten, vanwege de regels 
waaraan restauratie gebonden is. Het is dan 
ook weleens voorgekomen dat een historisch 
pand op mysterieuze wijze door vlammen is 
verwoest. Daar kan ik, hoe kwalijk het ook 
is, nog bij. Een malafide ondernemer denkt 
immers alleen aan zijn eigen zak. 
Erger vind ik het wanneer de overheid ons 

cultureel erfgoed aan haar lot overlaat. Je 
zou mogen verwachten dat zij het goede 
voorbeeld geeft. Helaas. Het gebouw van 
het ministerie van Justitie en Politie moest 
tijdens Carifesta zelfs afgeschermd worden 
- uit schaamte. Dan is er nog het verbrande 
gebouw van Vreemdelingenzaken, en zo kan 
ik nog even doorgaan. Hadden we maar een 
paar van de miljoenen van Carifesta en de 
Naschoolse Opvang gestopt in restauratie. 
Dan hadden we echt geïnvesteerd in cultuur 
en scholing van de jeugd.
Gelukkig, het kan ook anders. Zoals 
het notariaat dat een pand aan de 
Watermolenstraat prachtig in zijn oude 
glorie heeft hersteld. Het mag dan wat geld 
hebben gekost, een beetje notaris verdient 
dat binnen enkele jaren terug.  En zo zijn er 
nog meer particulieren en bedrijven die weten 
dat het heiligschennis is om de Surinaamse 
geschiedenis op een dergelijke manier te 
verkwanselen. Misschien wordt het tijd voor 
drastische maatregelen, zodat onze historische 
binnenstad behouden blijft. Niet eens voor het 
toerisme, maar gewoon voor ons, Surinamers.
Ik stel voor dat de overheid de binnenstad 
verlaat en alle (historische) panden en de 

grond verkoopt of desnoods verhuurt aan 
welwillende particulieren. Onder aantekening 
dat het gebouw behouden moet blijven voor 
Suriname. Met het geld kan een compleet 
nieuw bestuurscentrum aan de rand van 
Paramaribo worden opgezet. En als het goed 
is, blijft er genoeg geld over, omdat de grond 
in de binnenstad veel meer waard is dan, pak 
hem beet, een terrein in Wanica. Geld om de 
kas bij de Centrale Bank te versterken. Maar 
er zal waarschijnlijk niks van terechtkomen. 
Soms lijkt het erop dat we er als samenleving 
ontzettend veel moeite voor doen om het 
verleden juist uit te wissen. Zoals het plan om 
koloniale straatnamen te vervangen.
Alsof daarmee wordt bereikt dat de slavernij 
of het feit dat we ooit een kolonie waren, 
wordt teruggedraaid. Nee, geef mij dan maar 
al die Nederlandse namen en oude panden, 
zodat ook mijn kinderen en kleinkinderen 
niet alleen kunnen lezen, maar ook elke dag 
kunnen zien wat het resultaat is van slavernij 
en kolonialisme. En dat we daar als ouderen 
een verhaal bij kunnen vertellen. Opdat we 
nooit vergeten.

giwani@hotmail.com

Historisch besef

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

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

€ 229.000,-

Commewijne V8  (W0456B9 – Palm Village 229)

Soort woning Hoogbouw villa
Bouw opp. 367m²
Perceel opp. 1465.60m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Prachtige goed  
 onderhouden
 woning gelegen op  
 een prachtige plek

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 245.000,-

Deze prachtige woning gelegen in het rustieke district Com-
mewijne ligt op één van de betere woonwijken van Suriname 
te Palm Village. Het hoekterrein heeft een oppervlakte van 
1465m² en is hoofdzakelijk rondom de woning begroeit met 
sierheesters en vruchtbomen. Het terrein heeft lage belendin-
gen van metaal met gaashekwerk en twee stalen poorten die 
toegang geven tot de garage. Dit perceel is verhard met scherp 
bezanding en her en der verhard met looppaden, parkeer-
plekken en inritten. Wat gelijk opvalt bij deze woning is dat er 
rekening is gehouden met het 'vrij' wonen gevoel. Innovatieve 
oplossingen zoals beveiligde open garage en balkonnen zijn 
gecreëerd met rolluiken die s' avonds gesloten kunnen worden. 
Overdag behoudt u vanaf de terrassen een open gevoel zonder 
belemmerd te worden door dievenijzers. De woning zelf heeft 
een zeer ruime woonkamer die middels grote toegangsdeuren 
gedeeltelijk overloopt in een ruim balkon waar het heerlijk 
vertoeven is. De half open keuken is erg ruim en voorzien van 
alle gemakken zoals inbouw apparatuur en een granieten keu-
kenblad. Op de begane grond is er een speciale kamer voor een 
inwonende dienst met eigen sanitaire voorziening.

€ 144.000,-

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

Beni’s park N3 (W0435B9–Colombiastraat 544)

Soort woning Moderne laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 331m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3, waarvan 1 masterroom   
 met eigen douche en toilet
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Moderne nieuwbouw
 gebouwd onder architectuur
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 125m²
Perceel opp. 307m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Redelijk in prijs
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

 Uitvlugt L5 (W0463B6 - Pardolaan 10)

€ 69.000,-

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 185m²
Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Duurzame huizen

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

Kasabaholo I7 ( W0332B9–Etmedoraweg 27)

€ 89.000,-
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 575m²
Perceel opp. 395m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 7
Bijzonderheden Zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Uitvlugt M6 (W0454B6–L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

P.N.O.T.K.

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

Comm. W7 (W0375B6–Stralende Palmlaan 117)

€ 115.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400.07m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning in een gated
 community
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Ringweg Noord (W0448B6-Chiragallyproject 311)

€ 92.500,-

€ 127.500,-

Deze prachtige woning staat aan de Quatrostraat, een 
zijstraat van Doebestraat te Kwatta. Deze woning is in 
2012 gebouwd en staat op een eigendomsperceel van 
±600m² en heeft een stenen omrastering met razor 
wire. Het terrein is beplant met beschuit gras en wordt 
goed onderhouden. De electrische poort verschaft 
toegang tot het terrein. De woning is fully air-condi-
tioned, heeft 3 slaapkamers, ruime woonkamer met 
voorbalkon, keuken, wasruimte, berghok, bad en toilet 
en garage met electrische oproldeur.

Kwatta K4 (W0356B3 - Quatrostraat 89)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Fully airco, diefijzer, alarm,
 warm water, 110/220V 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 60 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 385m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden In aanbouw

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

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

P.N.O.T.K.€ 113.500,-

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

Noord U1  (W0433B3 - Leonardo da vincistraat 85)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 375m²
Perceel opp. 638m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Solide woning op
 Paramaribo-noord
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 2x 65m²
Perceel opp. 744.58m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 2 onafgebouwde
 laagbouwwoningen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Pont Buiten M13 (W0443B3–Gadjerieweg)

€ 35.000,-€ 99.000,-

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

Commewijne A12 (W0340B6 – Palm Grove 138)

Soort woning Moderne laagbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 498m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airco, warm/koud water, 3   
 fase, 110/220V, alarm, diefijzer 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 / 550466
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Soort woning Laagbouw met hoog zadeldak
Bouw opp. 255m²
Perceel opp. 2525.80m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 70% afgebouwd woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Lelydorp M14 (W0402B6–Tawangsarieweg 87)

€ 82.500,-

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

Wanica O14  (W0392B6 - Tout Lui Faut linkerkanaalweg 

€ 105.000,-

€ 219.500,-

Op Paramaribo Noord aan de George Hindoristraat 
hebben wij in ons aanbod een prachtige nieuwbouw-
woning. Deze woning met een bouwoppervlakte van 
280m² is gebouwd met A kwaliteit materialen en is  
voorzien van alle gemakken. Het huis staat op een 
eigendomsperceel van 614m² met een frontbreedte 
van 25 meter. Het is praktisch ingedeeld speciaal  voor 
het moderne gezin dat een home office nodig heeft. 
Deze woning heeft een garage voor twee auto’s, een 
kantoorruimte van 10m² en vanuit de garage kunt u 
komen in de keuken. De keuken is modern en profes-
sioneel geplaatst en er is een kookeiland aanwezig.

Noord V1 (W0460B6 – George Hindoristraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 280m²
Perceel opp. 615.80m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 182.500,-

Deze stabiele hoogbouwwoning is ca. 5 jaren geleden 
gebouwd onder een deskundige leiding en staat aan 
de Recolaan no. 20, een zijstraat van de Albertlaan te 
Uitvlugt. Bovendien bevindt deze zich op een gunstige 
locatie nabij uitvalswegen; de Jaggernath Lachmon-
straat en de Lalla Rookhweg. De Hermitage Mall, TBL 
en de Coppename markt zijn slechts enkele minuten 
er vandaan. Alle voorzieningen zijn aanwezig: 3 fase 
110/220V, airco’s in alle slaapkamers, koud en warm 
water, telefoon- en internetaansluiting en alarminstal-
latie.

 Uitvlugt L7  (W0453B6 – Recolaan 20)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 498.40m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Optimale beveiliging,
 tuin met prieel en vijver
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930
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€ 265.000,-

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

Tout Lui Faut M12  (W0386B9 – Lake Land 17)

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

Soort woning Bungalow vakantiewoning
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 868m²
Titel grond Grondhuur, opstalrecht
 contract
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Vakantiewoning 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 

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

€ 49.000,-

€ 197.000,-

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving 
te Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid 
plaatsvindt.  De woning staat op een ruim terrein dat 
omrasterd is met een stenen schutting met sierhek-
werk. De entree naar het terrein en de garage gaat via 
een stalen schuifpoort met een automatische opener. 
De imposante woning is van formaat en zeer solide 
gebouwd. De woning is ideaal voor grote gezinnen of 
voor een investeerder die het zou kunnen verhuren 
voor “expats”. De woonkamer is te betreden vanuit 
de voordeur, of vanuit de ruime garage. Hett balkon is 
volledig beveiligd met dievenijzer.

Noord U2   (W0412B9 – Bellinistraat 2)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 265m²
Perceel opp. 403m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Prachtige moderne    
 hoogbouw
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoofdwoning en appartement
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kasabaholo J6  (W0421B3 - Genrobinweg 37)

€ 83.000,-
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€ 164.500,-

In Uitvlugt bieden wij deze goed onderhouden stenen 
hoogbouwwoning aan. De Ronaldlaan is een zijstraat 
van de Franchepanestraat en ligt op een steenworp van 
de Hermitage Mall. De kavel heeft een oppervlakte van 
596m² (20m x 30m) en is geheel omheind. De gesloten 
garage biedt plaats aan twee voertuigen en toegang tot 
de benedenverdieping. Deze verdieping bestaat uit een 
slaapkamer, douche, toilet en een woonkamer die voor-
zien is van een keukenblok. De bovenverdieping is te 
betreden via de stenen buitentrap die naar het voorbal-
kon leidt of via de binnentrap. en een ruim balkon. De 
mooie houten vloer geeft de bovenverdieping karakter.

Uitvlugt L7 (W0458B6 – Ronaldlaan 32)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 596m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer  4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden In 2016 gerenoveerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol
 7163400

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

Noord V1 (W0431B3–Pisangrodjoweg 77)

€ 75.000,-

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? 
Wonen in een gesloten project tussen twee prachtige 
meren in de omgeving van Tout Lui Faut. In dit project 
staat op kavel 14 een prachtige nieuwbouwwoning 
gebouwd onder Surinaamse architectuur, een fusion 
van een moderne stijl gecombineerd met tropische 
accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 master-
room met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 
wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een 
gedeelde badkamer met toilet. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1052m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woonhuis gebouwd onder
 Surinaamse  architectuur 
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

€ 450.000,-

Een absolute top villa in een van de betere wijken te 
Uitvlugt. Deze woning aan de Wonglaan is compleet 
gerenoveerd met het behoud van authentieke elemen-
ten.

Een prachtig zwembad met duikplank en een ruime 
tuin van 1000m². Momenteel is de woning "under 
construction".

Uitvlugt N5  (W0451B9 – Wonglaan 43)

Soort woning Hoogbouw met zwembad
 (Moderne nieuwbouw)
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 923m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Prachtig gerenoveerde woning   
 voorzien van alle luxe
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

P.N.O.T.K.

Soort woning Karakteristieke laagbouw-
 woning
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Erfpacht lopende tot
 9 juli 2043
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning opgetrokken
 uit baksteen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Blauwgrond V3 (W0452B9–Samson Greenstraat)

€ 155.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 268m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 2 identieke woningen
 gekoppeld met 2 gesloten  
 garages
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Mottonshoop G5 (W0441B6–Rode Palmstraat 22)

€ 82.500,- P.N.O.T.K.

Op Morgenstond aan de Pakanistraat 7 ligt deze onder archi-
tectuur gebouwde woning. De woning ziet er bijzonder uit en 
heeft diverse elementen die de woning een futoristische aan-
blik geven. Zodra u naar binnen loopt door de woning valt op 
dat de woning zeer ruimtelijk oogt. Op de 1ste verdieping die 
bereikbaar is door zowel een inwendige als uitpandige trap 
is er een mooie luxe keuken voorzien van alle gemakken. De 
keuken gaat over in de ruime woonkamer met hoog plafond 
en mooi houten vloer. Vanuit de overloop krijgt u toegang 
tot de masterroom met eigen bad en toilet en twee andere 
slaapkamers die samen een gedeelde bad en toilet hebben.

Noord V2 (W0224B6 – Pakanistraat 7)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 954m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Gebouwd onder
 Architect Klinger & Dikland
Contact info Surgoed Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
Makelaar John Pisters - 7164040

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

Kwatta K4  (W0393B6 – Normandiestraat 8)

€ 105.000,-

Soort woning Laagbouw villa
Bouw opp. 650m²
Perceel opp. 2307.39m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 5
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Villa met zwembad
 en appartement in zeer
 gewilde omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Zorg & Hoop O8(W0423B9–Marowijnestraat)

€ 650.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 500m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 14
Bad en toilet 7
Bijzonderheden Appartementengebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Noord W1 (W0446B6-Grapefruitstraat 476)

€ 199.500,-
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€ 87.500,-

Kasabaholo is een wijk in Paramaribo-Zuid die vanwege 
zijn gemakkelijke bereikbaarheid enorm in trek is. 
In deze wijk hebben wij een pracht van een investe-
ringsobject toegevoegd. Het gaat om woning waar 
de eigenaar met succes heeft getracht zes ruime 
één slaapkamer appartementen te projecteren. Elk 
appartement heeft een open leefruimte met een nette 
kitchenette, een douche en een toilet. De slaapkamer is 
apart met elk een airco-aansluiting. Het perceel zit hoog 
gelegen en de riolering is gesloten.

Kasabaholo (W0465B3 – Datrakondrestraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 387.59m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6 appartementen
Bad en toilet 6
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 374m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Uitvlugt H5 (W0466B6–Kerkpalmstraat 49)

€ 72.500,-

Uitvlugt M6 (W0455B9 – Emielaan 100)

Soort woning Luxe villa
Bouw opp. 350m²
Perceel opp. 842m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2

Bijzonderheden Goed onderhouden  
 villa op gewilde  
 locatie

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

Gelegen aan de Emielaan vlakbij de Hermitage Mall en andere 
voorzieningen, ligt deze prachtige onder architectuur ge-
bouwde villawoning. Deze imposante en robuust gebouwde 
woning heeft een vloeroppervlakte van 350m² en is voorzien 
van alle gemakken. U krijgt toegang tot de woning via de 
eigen betegelde inrit met automatische schuifpoort tot de 
garage die geschikt is voor twee ruime voertuigen. Vanuit de 
garage betreedt u gelijk de woning of gaat u via de zijdeur 
naar de achtertuin en de bergruimte. De woonkamer heeft 
een speelse indeling door onder andere een kleine verhoging 
met een zitgelegenheid die uitzicht bied op de voortuin aan de 
straatzijde. Opvallend is dat bij dit zitje de brede glazen schuif-
puien open gezet kunnen worden en het een geheel vormt 
met het buitenterras en de tuin. In de woonkamer is tussen 
het zitgedeelte waar de bankstel en de televisie staan, en de 
open keuken met eetgelegenheid, een gang die toegang geeft 
tot de slaapvertrekken. De keuken is voorzien van diverse 
inbouw apparatuur en ziet er fraai uit. Wat gelijk opvalt is de 
vele raampartijen die voor veel lichtinval zorgen en daardoor 
ruimtelijkheid creëren.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 680m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Onafgebouwd huis op een  
 prachtige locatie voor een  
 scherpe prijs  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Noord W11(W0467B6 - Morgenstondstraat)

€ 65.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400m²
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer Restaurant
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Restaurant
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Saramacca A3  (W0439B6-Misgunstweg)

€ 135.000,-
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€ 725.000,-

Interessant aanbod voor ondernemers! Aan de Indira 
Gandhiweg bieden wij dit ruime perceel met zaken-
pand, een appartement en huis aan. De frontbreedte 
is 25 meter en het pand is 77 meter diep. Het heeft 
een oppervlakte van maar liefst 1914m². Het za-
kenpand bestaat uit een grote winkelunit die aan 
de voorzijde gevestigd is. Aan de linkerkant zijn vier 
kleinere winkelunits aanwezig. Het appartement op de 
bovenverdieping is te bereiken via de stenen trap aan 
de achterkant. Dit appartement bestaat uit een grote 
woonkamer met een open keuken, drie slaapkamers, 
douche en toilet.

Para (W0472B6 - Indira Gandhiweg)

Soort woning Hoogbouw, Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 1914m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

S17 (W0470B6 – Sir Winston Churchillweg 1558)

Soort woning Laagbouw huizen
Bouw opp. 145 m² en 165 m²
Perceel opp. 5044m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Twee huizen
 op een goed
 onderhouden
 perceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble
 7106677

€ 185.000,-

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en uiteraard de 
rivier enorm in trek. Je bent niet alleen op steenworp afstand 
van Groot Paramaribo, maar ook dicht bij vele recreatie oorden 
en volop in de natuur. De infrastructuur is perfect en de omge-
ving is voorzien van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill 
weg nummer 1558 hebben wij en pracht van een object. Het 
terrein is altijd in de familie geweest en wordt met veel smart 
in de verkoop gedaan. Dit terrein met een front breedte van 
17 meter en een diepte van 292 meter is voor twee derde deel 
in cultuur gebracht. De liefde hierin gestoken is meteen voel-
baar. De riolering is open en netjes onderhouden, de drainage 
is optimaal en de tuin is fenomenaal. De buitenhuis architec-
tuur bestaat vooral uit palmbomen, citrus en verschillende 
tropische bloemen en planten. De beleving van de natuur is 
in weelderig; met vooral veel vogels en klein wild, waant men 
zich heel snel in eden. Op wandel afstand is de watersport 
enorm in trek en is er altijd gezelligheid.

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 80m²
Perceel opp. 2500m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 1
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Zonnepannelen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Saramacca, (W0471B6- Wirantilaan 37B)

€ 50.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 100m²
Perceel opp. 7000m²
Titel grond Grondhuur/Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet -
Bijzonderheden Renovatieproject
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica (W0472B6 - Domburg 9e straat)

€ 60.000,-

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 60 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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RJCT
R&B- / HipHopartiest

Rogér RJCT is een r&b-/hiphopartiest die niet 
alleen rapt, maar ook zingt. Op recordlabel Music 
Steroidz bracht hij onlangs songs uit als 'Whooi', 
met Nette Jongens, Lodiliki en Enver Panka. 
'Lay you down' is een van zijn andere bekende 
nummers. Toch ligt hij ook graag thuis in de 
hangmat!

Voor de rubriek Cribs gaat de redactie van de 
lifestyle-krant van Surgoed House & Home 
op zoek naar bekende Surinamers die willen 
laten zien waar en hoe ze wonen; hoe hun 
‘crib’ is ingericht. Dit keer brachten we een 
bezoek aan  r&b-/hiphopartiest Rogér RJCT.
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CRIBS

advertentie

Als je even niet oplet, zou je het weggetje 
misschien missen. Want je ziet het nauwelijks 
als je over de Oude Charlesburgweg rijdt. 
Maar precies in de bocht bij de gele brug is 
er een paadje naar binnen. En in het laatste 
huis op het terrein woont artiest Rogér 
RJCT. Of Rogér van Bochove, zoals hij in 
werkelijkheid heet. Op zijn vijftiende begon 
hij te experimenteren met rap, en op zijn 
vierentwintigste kwam de zang erbij. RJCT is 
nu 26 jaar en woont sinds kort -min of meer - 
op zichzelf. 
“Ik woon al sinds mijn geboorte in dit pand”, 
vertelt hij liggend in zijn hangmat. Het terrein 
werd jaren geleden namelijk opgekocht door 
zijn opa, Leo van Bochove, nadat die besloot 
een gezin te stichten. Er was dus meer plek 
nodig. Nu staan er vier huizen, waarvan er 
twee bewoond zijn. De andere twee zijn van 
ooms en tantes die in het buitenland wonen. 
“Ik ben hier opgegroeid, heb de buurt zien 
veranderen en mensen zien komen en gaan.” 
Hij vindt de buurt prettig, ook omdat het 
centraal gelegen is. En verder is er genoeg 
beweegruimte, vrienden waren er altijd en er 
was ook altijd wat te doen. Nu hij wat ouder 
is, zijn de buurtvrienden verhuisd. Aan zijn blik 
is te zien dat hij die oude tijd best mist. 

Sobere inrichting
RJCT woont in een pand met twee 
verdiepingen. Vanaf zijn geboorte woonde 
hij met zijn vader en moeder boven. En 

sinds een half jaar heeft RJCT zijn eigen 
woon- en leefruimte gecreëerd op de 
benedenverdieping. Aangezien hij van zijn 
privacy houdt, zag hij dat als een goede optie. 
“Het was inmiddels ook tijd om op mezelf te 
wonen”, zegt de artiest.
Het is een simpele ruimte van ongeveer vijftig 
vierkante meter, opgedeeld in vier vertrekken: 
slaapkamer, keuken, woonkamer en terras. 
Is RJCT thuis, dan is hij het liefst in zijn 
slaapkamer. Daar slaapt hij niet alleen, maar 
hij is er ook vaak bezig op zijn ‘home studio’ 
die precies tegenover zijn bed staat. Dat bed 
is heilig voor hem; hét symbool van comfort 
en rust. Verder staat er alleen een kledingkast. 
“Ik heb bewust gekozen voor deze sobere 
inrichting, omdat ik het liefst alleen de 
noodzakelijke dingen in huis heb.” 
Zo is het ook in de keuken en de woonkamer. 
Waar de keuken alleen een koelkast, fornuis, 
wasbak een eetset heeft, is in de woonkamer 
een bankstel en een televisie het enige wat hij 
er wil hebben. Is RJCT niet in de slaapkamer, 
dan zit hij op het terras met vrienden of chilt 
hij in de hangmat. “De wind waait hier lekker. 
Ik kan zo makkelijk tot rust komen”, zegt hij 
met een kalme en tevreden blik. 

Onderhoud
RJCT is niet van plan hier zijn hele leven te 
blijven. “Het is een tussentijds verblijf, totdat 
ik helemaal mijn eigen stekkie heb”, zegt 
hij. Toch overweegt hij zijn leefruimte nog 

aangenamer te maken. Zo denkt de artiest 
aan het ophangen van schilderijen, het 
opknappen van de keuken en een verfbeurt 
voor het hele huis. Ook wil hij graag plantjes 
voor het huis. Het zit in de planning, maar 
wanneer het moet gebeuren..? Veel thuis is hij 
niet. “En wanneer ik thuis ben, is het om te 
eten, douchen en slapen.” Daarom is zijn huis 
zo ingericht dat het weinig onderhoud vereist. 
Het was eigenlijk de bedoeling de ruimte waar 
hij nu woont tot een studio te maken. Maar nu 
hij als artiest van Music Steroidz een studio op 
locatie ter beschikking heeft, vindt hij dat niet 
meer nodig. In zijn huis doet hij nu alleen het 
voorbereidende werk. En wanneer hij naar de 
studio gaat, werkt hij aan ‘the big thing’. 
Nu geniet RJCT ervan in huis te zijn, maar 
als kleine jongen was hij liever buiten. Vlak 
naast het huis is nog een groot perceel met 
vruchtbomen en een kanaal waarin gehengeld 
kan worden. Als kleine jongen kwam hij daar 
graag met zijn vrienden en de buurjongens; 
om er te vissen, vliegeren, voetballen, jagen 
en kaaimannen te vangen. “Nu laat ik dat aan 
de jongeren over”, lacht hij. 

Zijn familie heeft meermaals aanbiedingen 
gekregen om het terrein te verkopen. Maar 
als het aan RJCT ligt, blijft het in de familie. 
“Vooral het terrein naast het huis geeft een 
plattelandsgevoel. Een plek waar je je vrij 
voelt en de wind lekker door je haar waait. 
Dat raakt ik liever niet kwijt.”
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Het resort voor ontspanning

VAKANTIE - EILAND

Voor informatie en reservering:
Gelientje Adipi (+597 8703344)
Andre Kaise (+597 8979454)
www.isadou.com

I S A D O U

www.surgoed.comAdvertenties

MULTI TRACK EXCHANGE
Cambio-Geldwisselkantoren

OP 4 LOKATIE'S IN EN ROND 
PARAMARIBO 

Met 1 x 24 u ATM -valuta service! 

Uw geldwisselkantoor met de beste koersen voor uw 
SRD en Valuta, snelle en discrete service op maat…. 

Onze geldwisselkantoren staan aan de 
Wilhelminastraat 35

met ATM-service 1x24u 
Hotel Krasnapolsky

Parking outlet ATM-service 1x24u 
Sommelsdijkstraat 1

Uitgaanscentrum
ATM-service 

Meerzorg Plaza
aan de voet van de Wijdenboschbrug

Actuele koers infomartie: Tel 422595 / 08280919

Always at the right track
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Soort object Laagbouw restaurant
Bebouwd opp. 100m²
Perceel opp. 8000m²
Titel grond Grondhuur
Kamers 4
Bad en Toilet 2
Bijzonderheden Groot erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Comm. (Comm. Thurkowweg 23-Z0038B3)

€ 225.000,-

Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1
Bijzonderheden Grote bedrijfsloods met
 4 roldeuren 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,-

Soort woning Hoogbouw Bruynzeel
 uitgebouwd
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 425m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Goed onderhouden woning te  
 gebruiken als twee complete  
 appartementen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord U1 (W0469B6–Zuurstofstraat 42)

€ 89.000,-

P.N.O.T.K.

Wilt u investeren in een uniek resort met een mari-
na, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort 
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen plan 
van aanpak maakt u het 100% operationeel. Het resort 
is gelegen aan de Surinamerivier in een schitterend 
toeristisch gebied in het district Para. Er zijn zeven luxe, 
onder tropisch architectuur gebouwde woningen die 
volledig zijn ingericht met een Europees tintje. Dit enige 
marina resort biedt accommodatie voor maximaal 15 
zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig uitzicht over 
de rivier waar u even lekker weg kunt dromen.

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland - Muurvarensweg 52)

Soort object Marina resort
Bebouwd opp. Bungalow A+B 120m/Bungalow C  
 75m²/Restaurant+bar
Perceel opp. 20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamers Bungalow A-3slk/Bungalow B-2slk/  
 Appartement C-2slk
Bad en Toilet Bungalow A-B 1b+2t
 Appartement 1b+t
Bijzonderheden Er komt een zwembad en
 2e marina voor (speed)boten
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.

€ 225.000-

Aan de Gadofowroestraat (Frans Madamstraat) te 
Paramaribo Noord in de wijk Morgenstond, hebben 
wij een uniek, onder architectuur gebouwd object in 
ons beheer toegevoegd. Het perceel is groot 750m² 
en de bebouwde oppervlakte is 350m². De riolering is 
gesloten en het perceel is heel goed opgehoogd met 
schelpzand. De inrichting van de buiten architectuur 
bevat gangpaadjes, sier struiken, een eigen zitplaats en 
een ruime studio welke als berging functioneert.

Noord W1 (W0468B6 – Gadofowroestraat 4)

Soort object Splitlevel / Hoogbouw
Bebouwd opp. 350m²
Perceel opp. 750m²
Titel grond Eigendom
Kamers 5
Bad en Toilet 2
Bijzonderheden Deze woning staat centraal op   
 Morgenstond 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

P.N.O.T.K.

Op een ideale locatie aan de David Simonstraat 
79 bevindt zich een hoogbouwwoning met een 
kavelgrootte van 723,9m², die tevens ook zeer 
geschikt is als zakenlocatie. De woning heeft 3 
slaapkamers, 1 maal bad en toilet, woonkamer 
aangrenzend aan een ruim terras met een goed zicht 
over de straat. Onderaan de woning is er ook nog 1 
appartement en een winkelunit. In de tuin staan er 
verschillende vruchtbomen en een riante loods. Deze 
loods kan omgebouwd worden tot 3 appartementen.

Zakenpand Noord U4  ( Z0030B6 – David Simonstraat 79)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 300m²
Perceel opp. 723,9m²
Titel grond Eigendom
Kamers 4
Bad en Toilet 3
Bijzonderheden Ideaal als zakenlocatie,
 2 appartementen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497



Het voornemen om het aantal 
notarissen uit te breiden, is een goed 
idee. Maar dat moet dan wel gefaseerd 
gebeuren, zegt notaris Dew Kalisingh. 
Anders is het riskant voor de gehele 
beroepsgroep.

Op dit moment is het quotum bij wet 
vastgesteld op twintig notarissen, maar 
er zijn voornemens om dit aantal uit te 
breiden naar dertig. Dew Kalisingh voert 
echter aan dat als er ineens tien collega’s 
tegelijk bij komen, dit een ongewenst 
effect teweeg kan brengen. “De nieuw 
toegelaten notarissen moeten zich dan met 
z’n allen tegelijk een plaats op de markt 
verwerven. Dat zal de nodige risico’s met 
zich meebrengen. Het kan zijn dat zij zelf 
geen aanloop krijgen, omdat er plots zo veel 
zijn bijgekomen.” 
Kalisingh heeft liever dat de uitbreiding 
gefaseerd gebeurt. “Bijvoorbeeld één per 
jaar of één per twee jaar.” Dat er enige 
verruiming komt, vindt hij wel een werkbaar 
idee. “Elke kandidaat-notaris wilt tenslotte 
zijn eigen kantoor hebben als zelfstandig 
notaris”, zegt de notaris die sinds enkele 
maanden ook zijn eigen kantoor heeft. 
Een eigen kantoor zou echter niet het doel 
moeten zijn van de uitbreiding; het gaat 
om de professionele dienstverlening aan de 
gemeenschap.

Werkveld
Het beroep van notaris brengt grote 
verantwoordelijkheden met zich mee. 
Daarom vindt Kalisingh dat de stageperiode 
van vier jaar best kan worden verruimd naar 
zeven of acht jaar. “Er is veel te leren en het 
heeft grote consequenties als er een omissie 
wordt gemaakt.” In Nederland is het besef 
daarover groot en moet een kandidaat-
notaris minimaal zes jaar stagelopen. Maar 
dit heeft mogelijk ook te maken met het feit 
dat de notaris in Nederland in de praktijk 
een breder werkveld heeft, bijvoorbeeld op 
het terrein van fiscaliteit. 
“Er zijn veel kleine bedrijven in Nederland 
die advies inwinnen op dat stuk. In 
Suriname merken wij dat bedrijven erg 

weinig advies vragen over fiscaliteit.” Een 
ander punt dat Kalisingh maakt, is dat in 
Suriname bij kleine bedrijven de opvolging 
vaak niet goed geregeld is. Met als gevolg 
soms kibbelende nazaten bij overlijden van 
de ondernemer. 

Crisis
Uit zijn praktijk merkt Kalisingh dat de 
opbrengsten uit hypotheken en de koop en 
verkoop van onroerend goed teruglopen. 
De economische crisis treft ook deze 
sector. De notaris ziet een toename van het 
aantal veilingen. “Maar niet alle veilingen 
genieten grote belangstelling, vanwege de 
economische onzekerheid.” 
Kalisingh geeft aan dat niet alleen 
de bankrentes verhoogd zijn, maar 
de financiële instellingen blijken ook 
voorzichtiger te zijn geworden bij het 
verstrekken van krediet. En het gevolg 
is veelal dat mensen uitwijken naar 
geldschieters die – ook uit voorzichtigheid 
– alleen bereid zijn voor kleinere bedragen 
leningen te verstrekken. “De crisis treft dus 
iedereen.” 

Aantijgingen 
Het beroep van notaris wordt soms negatief 
besproken. Soms worden notarissen zelfs 
uitgemaakt voor handlangers van oplichters, 
vooral wanneer het gaat om onroerend 
goed. “Ik kan me niet voorstellen dat een 
notaris bewust iets doet dat tegen de wet 
is”, pareert Kalisingh de opmerking. Hij 
geeft aan dat de notaris vaak hoeder van 
het recht is, en ook zelfstandig ondernemer. 
Een dun koord, wat niet altijd op begrip 
kan rekenen. Verder blijkt dat de notaris 
verwijten worden gemaakt terwijl het de 
cliënt is die bepaalde bescheiden aanlevert, 
zoals ID-kaarten en uittreksels. De notaris 
heeft niet altijd de instrumenten om de 
aangeleverde bescheiden op juistheid te 
controleren. 
Kalisingh doet de suggestie dat notarissen 
de mogelijkheid krijgen om geautoriseerde 
informatie te krijgen van het Centraal 
Bureau voor Burgerzaken en het Glis. In 
Nederland is dat wel zo, en daarom kan 

daar beter onderzoek gedaan worden 
tijdens het opmaken van akten. 

Belastingontduiking
Ook komt het voor dat mensen een lagere 
waarde van hun onroerend goed willen 
laten vaststellen, om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Dat komt door de 
hoge overdrachtskosten van circa tien 
procent. Kalisingh pleit ervoor deze omlaag 
te brengen, waarbij de Staat drie tot vier 
procent claimt en de notaris een redelijke 
vergoeding krijgt op basis van de juiste 
transactiewaarde. Dan zullen mensen 
minder geneigd zijn zaken ‘buiten beeld’ 
af te handelen. “Je voorkomt daardoor 
belastingontduiking. Er moet beter toezicht 
komen op taxateurs en andere betrokkenen, 
want het komt voor dat taxaties worden 
geproduceerd die achteraf worden herzien 
door de Bewaarder.” 
Kalisingh hekelt ook het feit dat 
overschrijvingen van grondhuurpercelen 
geen eenduidige loop- en afhandeltijd 
hebben. Burgers wachten jarenlang op 
de toestemming voor overdracht. Vaak 
investeert men grote vermogens in 
afwachting van de toestemming, met 
de nodige meerkosten bij uiteindelijke 
overdracht.

Geldschieter
Een andere klacht is dat notarissen 
geldschieters diensten zouden verlenen. 
Kalisingh vindt ook deze aantijging 
onterecht. “Het probleem is dat mensen 
niet lezen wat er in de akte staat. Wij 
kunnen de mensen slechts wijzen op de 
inhoud en gevolgen, want de akte wordt 
voorgelezen en uitvoerig uitgelegd. Omdat 
men geld nodig heeft, denkt men slechts 
aan de te ontvangen som en niet aan het 
aflossingstraject.” Sprekend over zijn eigen 
jonge praktijk zegt de notaris dat hij al twee 
keer mensen heeft weggestuurd, zoals in 
het geval van een geldschieter die dertig 
procent rente per maand wilde. Dat vindt 
Kalisingh geen gezonde zaak. “De kans dat 
de persoon die leent in problemen komt, is 
reëel. En dat stuit me tegen de borst.”

Fredrik Derbystraat 26 | Paramaribo-Suriname
Office: (597) - 422702 | Fax: (597) - 422704
E-mail: info@notariaatkalisingh.com
Website: www.notariaatkalisingh.com

Dew Kalisingh:

‘Uitbreiden aantal notarissen 
moet langzaam gebeuren’
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€ 225.000,-

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

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)

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

De zuinige
BOILER

€ 52.500,-

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

Leiding H8 (P0328B6 - Soekaredjoweg)

Perceel opp. 874m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp/opgehoogd/alle
 nutsvoorzieningen aanwezig
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Perceel ligt in een gated
 community

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 720m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

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

Wanica P15 (P0315B3 - Vredenburg serie A)

€ 26.000,-

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

€ 89.000,-



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comPERCELEN

35

€ 28.500,-

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

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

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

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Uitvlugt M6 (P0366B6 – Eliselaan / hk Agilalaan)

Perceel opp. 536.21m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtige
 hoekkavel in een  
 goed bebouwde  
 sociale omgeving

Contact info Surgoed
 Makelaardij   
 Tel.: 493497

€ 72.500,-

Ondernemers opgelet! In het zeer dynamische gedeelte van 
de Magentakanaalweg tussen de rotonde en de brug hebben 
wij deze geweldige kavel te koop. Met een frontbreedte van 
27.7 meters en een diepte van gemiddeld 77 meters (totaal 
2157m²) is het uitstekend voor het opzetten van uw bedrijf. 

De grondtitel is eigendom. Aan de overkant van het perceel 
staat er een benzinepompstation. Verder in de straat staan 
er meer commerciële panden. Het is een A1 locatie. Voor een 
prijs van EUR 105 per meter is dit commercieel perceel erg 
interessant.

Wees er snel bij.

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

Perceel opp. 8356m²
Titel grond Grondhuur
Status Wied/bos
Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig
 gelegen te Groningen
 nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 40.000,-

Perceel opp. 850m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Een hoekkavel in een rustige  
 en leefbare omgeving

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

Leiding A4 (P0370B6–Carlo Julenweg)

€ 28.500,-
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€ 78.000,-

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

Commewijne  (P0321B3 – Voorland, Meerzorg serie D 87)

Perceel opp. 2191.25m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497

€ 300.000,-

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

Commewijne U7 ( P0323B6 - Zaagmolenweg )

Perceel opp. 4585m²
Titel grond Erfpacht beschikking tot 2049
Status Opgehoogd terrein met schutting
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden Ligt langs de rivier en ideaal te   
 gebruiken voor zakelijke
 activiteiten
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 39.500,-

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

Commewijne  (P0318B3 – Palm Village 314)

Perceel opp. 1021m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Schelp/zand
Bijzonderheden 

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

Perceel opp. 1681.65m²
Titel grond Grondhuur
Status Ontbost en schoon
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Pisters
 7164040

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

€ 25.000,-

Perceel opp. 497.50m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Beveiligd project met
 betegelde wegen en
 nutsvoorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. X7 (P0313B6 – Palm Grove 111)

€ 19.500,-

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

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.
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Perceel opp. 9150m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen zand grond
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig perceel met
 loofbomen langs de
 Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,-

€ 140.000,-

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

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 1668m²
Titel grond Eigendom
Status Volledig opgehoogd en gemaaid,
 bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Pracht perceel langs    
 de Surinamerivier met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 25.000,-

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

Commewijne (P0334B3 - Bananapalmlaan)

Perceel opp. 497.99m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Hoekkavel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

€ 170.000,-

Perceel opp. 1500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/hoogland

Bijzonderheden Open riolering

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

Wanica M11  (P0345B6-Hanna’s Lustweg pc.23)

€ 59.000,-

Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Omrasterd

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol
 7163400

Kasabaholo J6 (P0330B3 – Genrobinweg)

€ 35.000,-

Perceel opp. 900m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp / opgehoogd
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Gated Community

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol
 7163400

Leiding J8 (P0375B6 Wolfkreek 2)

€ 82.500,-
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Garagedeuren
In Suriname worden steeds vaker, 
maar voorbeeld van de Amerikaanse 
bouwstijl, woningen gebouwd zonder 
omheining. Maar een garagedeur blijft 
altijd in beeld: de auto moet tenslotte 
veilig weggezet worden. De garagedeur 
moet natuurlijk wel naar wens zijn: zo’n 
dure aanschaf moet jaren meegaan en 
bovendien veilig zijn. Met advies van 
de lifestyle-krant van Surgoed House & 
Home kunt u een betere keuze maken bij 
de aanschaf van een garagedeur. 

Elektrische garagedeuren zorgen voor gemak: 
één druk op de knop en de garagedeur gaat 
automatisch open. Een goede deur is niet 
alleen functioneel, stabiel en duurzaam maar 
ook veilig, geruisloos en stijlvol. Ben je van 
plan een garagedeur aan te schaffen, dan 
kunnen er verschillende vragen in je opkomen. 
Hier volgen enkele punten om bij stil te staan: 
• Het is belangrijk dat je navraagt of de deur  
 goed geïsoleerd is en of zij van duurzaam  
 materiaal zoals galvaan of aluminium
 gemaakt is. Je wilt een deur van
 uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en   
 weerbestendigheid.
• Verder is het essentieel dat de    
 garagedeur probleemloos opent en  
 sluit, en gemakkelijk te bedienen is. De   
 motor speelt daarbij een belangrijke rol.  
 Afhankelijk van de breedte van de deur,   
 heeft de motor een bepaalde kracht   
 nodig. Laat je goed informeren over het  
 juiste vermogen dat noodzakelijk is voor   
 jouw deur.
• Bij het tekenen en bouwen van een nieuw  
 huis, moet je ook rekening houden met

 de breedte van de garage. Er zijn
 standaardmaten in garagedeuren,   
 afmetingen die veel voorkomen en daarom  
 makkelijker te vinden en dus goedkoper   
 zijn. Afhankelijk van de afmeting wordt de 
 prijs vastgesteld. Over het algemeen   
 geldt: hoe smaller, hoe goedkoper. Maar   
 de auto moet natuurlijk moeiteloos de  
 garage in kunnen rijden en je moet ook   
 nog kunnen uitstappen, dus een minimale  
 breedte is belangrijk.
• De installatie van de deur is precisiewerk:  
 alles moet tot in detail worden afgemeten  
 voor het plaatsen van de rails, de sensoren  
 en de afstelling bijvoorbeeld. Voor deze  
 stap moet je nagaan of de    
 randvoorwaarden in orde zijn. Houd   
 er bijvoorbeeld rekening mee dat
 de rails en motor bevestigd moeten 
 worden aan het plafond, en dat er een   
 stroomaansluiting moet zijn. Dus doe-het-
 zelvers kunnen wel aan de slag, maar
 moeten met veel aspecten rekening   
 houden.

Veiligheid 
Elektrische garagedeuren zijn meestal veilig 
door de ingebouwde systemen. De norm-NBN 
EN12604, afkomstig uit België, schrijft de 
veiligheidsmaatregelen voor aan fabrikanten 
van garagedeuren. De deuren die in Suriname 
verkrijgbaar zijn worden geïmporteerd, 
en komen van bedrijven die zich houden 
aan deze norm. Een voorbeeld van de 
veiligheidsmaatregelen is dat de poorten 
geen uitstekende delen mogen hebben en dat 
ingebouwde technieken een halfgeopende 
deur moeten beletten om dicht te vallen. Er is 

ook een vingerklembeveiliging ingebouwd, die 
ervoor zorgt dat er geen vingers tussen twee 
horizontale panelen bekneld kunnen raken. 
En tot slot zit er ook een blokkeersysteem of 
intelligente uitschakelautomaat ingebouwd, 
om ervoor te zorgen dat een garagedeur niet 
verder zal sluiten wanneer er iets of iemand 
in de weg van de poort staat. Garagedeuren 
bieden ook een uitkomst als je denkt aan 
criminaliteit. Het geeft een hoge mate van 
inbraakbeveiliging.
Afhankelijk van het modeltype beschikt de 
deur over een mechanische vergrendeling, 
waardoor de beveiliging optimaal is: de deur 
vergrendelt automatisch. Deze vergrendeling 
werkt ook als stroom uitvalt. De keuze in 
structuren en profielen gaat van modern 
tot klassiek. De deuren worden standaard 
geleverd in wit, maar het is natuurlijk mogelijk 
de panelen te laten spuiten in elke gewenste 
kleur. Het buitenschilderwerk gebeurt met 
alkydverf. 

Hurricane Steel Suriname
Dit bedrijf biedt al jaren een ruim assortiment 
poorten en garagedeuren van verschillende 
modellen aan. Aangezien in deze periode 
elk dubbeltje twee keer wordt omgedraaid 
voordat hij wordt besteed, is het heel 
belangrijk om een model uit te zoeken 
dat past binnen uw budget. Doordat de 
garagedeuren op maat gemaakt worden is dit 
niet eenvoudig, maar het is wel mogelijk.

Beschikbare breedte deuren Vanaf 2.40 m

Materiaal van de deuren Galvaan

Garantie Een jaar
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Beschikbare breedte deuren Vanaf 8 foot

Materiaal van de deuren Galvaan

Garantie Een jaar

Beschikbare breedte deuren Vanaf 2.50 m

Materiaal van de deuren Aluminiumplaten

Garantie Een jaar

Jahi n.v.
Dit bedrijf is een groothandelscentrum in 
bouwmaterialen en heeft ook garagedeuren 
en accessoires in zijn assortiment. Bij de 
garagedeur zijn meestal inbegrepen: het 
paneel, een veerbreukbeveiliging, verzinkte 
gespiede as, onderrubber, looprollen en 
afhangprofiel. Het verschil tussen motoren 
met een ketting of motoren met een riem 
zit hem in het geluid bij opening van de 
garagedeur. Ga een keer luisteren, zeker als 
de garage vlak bij een slaapkamer is.

Vifa Trading 
Het bedrijf heeft door de jaren heen vooral 
bekendheid gekregen als aanbieder van 
tegels en sanitair, maar ook garagedeuren 
kunnen hier worden aangeschaft. Vooral 
alle zaken geldt: let op de beste prijs-
kwaliteitverhouding. Daarnaast zijn deskundig 
advies en een uitstekende service ook 
zaken waar je naar zoekt. Het helpt als de 
garagedeuren uit voorraad leverbaar zijn. 
Dit is het geval bij alle drie de zaken die hier 
belicht zijn. 

advertentie
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€ 43.000,-

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

Noord V2 (P0335B6 – Kalksteenstraat 4071)

Perceel opp. 404.92m²
Titel grond Eigendom
Status Bosschage is nog aanwezig
Grondsoort Gemaaid bouwkavel

Bijzonderheden Perceel ligt langs geasfalteerde   
 weg in een nette woonwijk

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Perceel opp. 80.000m²
Titel grond Grondhuur
Status 
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Toeristische en recreatie
 doeleinden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Saramacca (P0355B3 - Saramaccariv.)

€ 50.000,-€ 105.000,-

Uitstekend gelegen en verbonden aan drie wegen 
hebben we nu een kavel te koop van ruim 7000m² 
eigendom. De bodem is van zand/klei en beplant 
met bananen en casave. Het geheel heeft een nette 
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden. 
Dit stuk land verleend zich voor meerdere doeleinden 
(landbouw,commercieel of bewoning). Door de ligging 
kan het ook voor een privé verkaveling gebruikt wor-
den, omdat het goed bereikbaar is en verbonden is 
aan 3 wegen. Al met al is dit een TOP DEAL dus wees 
er snel bij.

Wanica Q14  (P0349B6 – Pierpontweg/Ordenweg)

Perceel opp. 7000m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bijzonder mooi kavel

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

Perceel opp. 690m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

Noord W2 (P0299B3 – Kanariestr. 249)

€ 52.500,-

Perceel opp. 660m²
Titel grond Grondhuur
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Scherpe prijs

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol 7163400

 Noord V2(P0362B3–Zandmugstraat 133)

€ 22.000,-

Perceel opp. 870m²
Titel grond Eigendom 
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 2 kavels naast elkaar te koop

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

Noord V2 (P0359B3 – Kwartsietstraat)

€ 78.500,-

Perceel opp. 533.26 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Elekrticiteit en
 water aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat 43)

€ 19.000,-
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€ 2.200.000,-

Dit prachtige eigendomsterrein van 403ha groot is ge-
legen 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?

Para V14 (P0361B6 – Plantage Overbrug)

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

€ 82.500,-

Het is een wens van velen om te kunnen wonen in 
een afgesloten woonwijk. Privé, veiligheid en rust 
zijn karakteristieken van een gated community. Sinds 
kort hebben wij in onze portefeuille een perceel van 
988m². De grondtitel is eigendom. Het perceel staat 
aan de Bredelaan te Lake Village Kwatta. Lake Village 
staat aan het eind van de Aquariusstraat. 
De meeste percelen in dit verkavelingsproject zijn om 
de kreek heen gesitueerd. Deze kavel heeft het meer 
als uitzicht. Dit is het ideale stuk grond voor hen die 
toch wat meer willen uitgeven voor privé en rust dat 
niet ver van de stad is.

Kwatta, I2 (P0371B6 – Bredalaan )

Perceel opp. 988m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen perceel met als  
 uitzicht een meer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

€ 125.000,-

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze ka-
vel te koop. Peace valley is een semi gesloten project 
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment 
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en 
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt 
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saam-
horigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om 
uw droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. 
Deze kavel heeft een oppervlakte van 860m², is reeds 
opgehoogd en heeft een aangelegde inrit. 

Uitvlugt L5    (P0356B6 – Awaralaan 29)

Perceel opp. 860m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Gelegen te Peace valley,
 gesloten verkaveling

Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497

Perceel opp. 4,7644ha
Titel grond Grondhuur
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Klei
Bijzonderheden geschikt voor 
 landbouw en veeteelt

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493499

Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Commewijne (P0372B6-Tje Tje Weg)

€ 75.000,-

Perceel opp. 1351m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.  
 Altijd een lekkere wind.
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

€ 14.950,-

Perceel opp. 375m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol 7163400

Leiding (P0380B3 - Nieuwzorgweg)

€ 17.500,-





GEMA levert zwembaden met metalen panelen van 
het gerenommeerde merk Delaunay. Onze panelen 
zijn uitzonderlijk sterk: na een zinkbad zijn zij eerst 
verchroomd en daarna voorzien van een ijzersterke 
polychorure vinylcoating. 
Door deze grondige aanpak kunnen wij u tien jaar 
garantie geven op uw ijzersterke zwembad.
Wij voorzien uw kwaliteitszwembad van een 
sterk buizenstelsel dat goed bestand is tegen de 
Surinaamse warmte en de stevige regenbuien. 
GEMA levert een uitzonderlijk krachtige turbopomp, 

die ecologisch verantwoord draait en voordelig 
is in gebruik. Deze turbopomp kan zorgen voor 
een sterkte golfslag. Zo kunt u tegen de stroom 
inzwemmen en in uw eigen omgeving uw conditie 
verbeteren. Wij demonstreren met veel plezier alle 
componenten van onze zwembaden, dus ook de 
werking van de pomp. 
Wanneer wij uw zwembad aanleggen, beginnen wij 
met een goede ontwatering van het terrein. U wilt 
water ín (en niet rond) uw zwembad! Wij zorgen ook 
voor een solide betonnen bodem van prima kwaliteit. 



Wij bouwen uw zwembad compleet met een rond 
trapje met vier treden en originele Franse tegels 
langs de rand. In de toekomst zal GEMA ook 
betonnen zwembaden leveren; eventueel met 
zandfilters. In onze showroom vindt u alle producten 
voor uw zwembad: chloor, zout, ph plus, maar ook 
een mooie douche voor in uw tuin, fonteinen, en 
drijvende zwembadstoelen om lekker in te relaxen. 
Verder hebben wij een ruim aanbod van decoratieve 
accessoires zoals designlampen, plantenpotten met 
ledlampen en fonteinen. 

Graag tot ziens in onze showroom! Wij staan klaar 
om u te informeren over de zwembaden, materialen, 
accessoires en service die GEMA biedt.

GEMA IMPEX NV
Kernkampweg 76 B | Paramaribo

Tel +597 462001 | Mobile +597 8132873
gema.impex@gmail.com
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€ 39.500,-

Indien u bekend bent met Palm Village zult u weten 
dat dit een van de betere verkavelingen en projecten 
van Suriname is. Behalve dat de waterhuishouding en 
alle voorzieningen hier goed geregeld zijn, kunt u ge-
nieten van rust en ruimte in een wijk met klasse. Deze 
kavel ligt vrij vooraan op het project en ligt op een 
plek waar al veel bebouwing aanwezig is. Het perceel 
heeft een frontbreedte van 35m1 en een diepte van 
35m1. Aan de achterzijde van het perceel is er een 
kanaal dat gebruikt wordt voor de afwatering en op 
regelmatige basis wordt gemaaid.

Commewijne W6 (P0369B6 - Palm Village 16)

Perceel opp. 1130m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Alle nutsvoorzieningen aanwezig  
 op een mooie locatie
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Perceel opp. 2157m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder   
straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Drukke weg

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

Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

€ 185.000,-

Perceel opp. 2.119m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp en opgehoogd
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Prachtige villakavel
 gelegen in een residentiële  
 wijk
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Noord V2 (P0367B6 – Chericlaan)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 478m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

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

Wanica  M12 (P0377B3–Bhoendieweg)

€ 23.500,-

Perceel opp. 675m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Hoek perceel
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol
 7163400

Morgenstond (P0379B6-Katoen Fowroestraat)

€ 39.500,-

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

Makelaar John Noble - 7106677

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

€ 57.000,-

Perceel opp. 495m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 3 percelen in de straat
 te koop
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica (P0374B6 - Harry Bajnathlaan)

€ 23.500,-

Perceel opp. 327.56m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Mooie ligging in een
 doodlopend straat

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta L3 (P0376B6–Eduard Prachtstraat 4B)

€ 27.500,-
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€ 199.000,-

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

Para K14 (P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

Perceel opp. 18.88ha
Titel grond Grondhuur tot 2031, 
 landbouw & veeteelt
Status Laag wied, lage bossage
Grondsoort Zand / klei

Bijzonderheden Prachtige terrein gelegen tussen   
 twee geasfalteerde hoofdwegen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 36.000,-

Wonen langs het water op een gesloten project is nu 
ook mogelijk indien u een fractie aanbetaald en de 
rest maandelijks aflost. Speciaal voor u bieden we 
nu de mogelijkheid met een kleine aanbetaling op 
uw kavel gelijk te starten met bouwen. Gelegen in 
een zijstraat van de verlengde Tout Lui Fautweg te 
Wanica ligt de gesloten verkaveling Lake Land; een 
stukje paradijs op korte afstand van het centrum van 
Paramaribo. Deze nieuwe verkaveling is een gesloten 
project met een enkele toegangsweg. 

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

Perceel opp. 810-1500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp en
 opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtige
 verkaveling langs    
 het water
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel. : 493497

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

Bijzonderheden Stroom aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

€ 7.900,-

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

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

€ 23.000,-

Perceel opp. 304m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

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

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

€ 14.000,-

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

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

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

€ 235.000,-

Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Leuk eigendomskavel
 met een frontbreedte
 van 30.5m en diepte van 40m
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

€ 42.500-



Bouw uw woning direct en
los uw kavel rustig af…….. te Lake Land!

Auguststraat 30 - Uitvlugt - Paramaribo - Suriname
Tel. : +597 493497 | www.surgoed.com | info@surgoed.com

Voor meer informatie:

Wonen langs het water op een gesloten project is nu ook mogelijk indien u een fractie aanbetaald en de rest 
maandelijks aflost. Speciaal voor u bieden we nu de mogelijkheid met een kleine aanbetaling op uw kavel gelijk te 

starten met bouwen. Gelegen in een zijstraat van de verlengde Tout Lui Fautweg te Wanica ligt de gesloten verkaveling 
Lake Land; een stukje paradijs op korte afstand van het centrum van Paramaribo. Deze nieuwe verkaveling is een 

gesloten project met een enkele toegangsweg. De 59 beschikbare eigendomskavels zijn gecentreerd langs het water 
van twee meren. Aangezien er aan het begin van het project een hefboom is met bewaking,

vindt u hier geen pottenkijkers. 

Het geheel project bestaat uit ruime villakavels variërend van 800 tot 1500m². Alle kavels zijn reeds opgehoogd en er is 
gezorgd voor gesloten riolering. U hoeft dus geen kokers meer te plaatsen of uw kavel te verhogen. U kunt gelijk gaan 

bouwen. De ruimte en rust op dit project langs deze prachtige meren is adembenemend. U woont op een prachtige 
locatie in de nabijheid van de stad. 

De kavels kunnen intern gefinancierd worden voor 5 jaar indien u een aanbetaling verricht van 15%. Bent u op zoek 
naar iets moois en exclusiefs, dan moet u zeker een kavel hier kopen. Inmiddels is ongeveer 65% verkocht. De kavels 

die wij nog beschikbaar hebben, zijn vanaf €45 per m² en €50 - €65 per m² langs het water. 
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Perceel opp. 690,42m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

Perceel opp. 424.19m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Elekrticiteit en water

 
aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Makelaar B. Chin - 7163700

Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

€ 19.500,-

Perceel opp. 9150m²

Titel grond Eigendom

Status Hooggelegen zand grond

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig perceel met

 
loofbomen langs de

 
Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,-

Perceel opp. 12000m²

Titel grond Grondhuur

Status Opgehoogd/Bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Elekrticiteit en

 
water aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij   

 
Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Comm. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

€ 240.000,-

Perceel opp. 8356m²

Titel grond Grondhuur

Status Wied/bos

Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig

 
gelegen te Groningen

 
nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 35.000,-

Perceel opp. 1681.65m²

Titel grond Grondhuur

Status Ontbost en schoon

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

Makelaar John Pisters

 
7164040

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

€ 25.000,-

Perceel opp. 750m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden De wijk is op dit moment in  

 
ontwikkeling en wordt be 

 
bouwd

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497

 Wanica W15 (P0259B6–Putcherwegkavel 73)

€ 23.000,-

€ 245.000,-

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goud-

kust van Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk. 

Surgoed heeft 6 terreinen te koop in deze prachtige 

omgeving. De USP (unique selling proposition) zijn 

onder andere het feit dat deze terreinen compleet 

bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden 

en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds ge-

maakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoei-

ing. de terreinen liggen rond de 70m.

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 1668m²

Titel grond Eigendom

Status Volledig opgehoogd en gemaaid,

 
bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Pracht perceel langs    

 
de Surinamerivier met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)
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€ 179.000,-

Ruime open leefruimte, ruime luxe keuken, ruime 

slaapkamers, ruime garage, ruime tuin en dit alles 

in een rustige buurt, op een steenworp afstand van 

de nieuwe Amerikaanse Ambassade, sholen, winkel-

centra, recreatieoord Leonsberg, uitgaanscentrum 

Paramaribo. Bij het ontwerpen van deze moderne 

stenen laagbouwwoning heeft het begrip “ruim” 

centraal gestaan. De woning heeft een zeer degelijke 

uitstraling. Dit komt door de A-kwaliteit materialen, 

w.o. golfplaten als dakbedekking, die gebruikt zijn bij 

de vervaardiging van deze woning.

Noord T2   (W0397B6 – Gipssteen- /hk Anamesiestraat)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 300m²

Perceel opp. 650m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Masterbedroom airco, 110/220V,   

 
automatische roldeuren,

 
wachtershuisje 

Contact info Surgoed Makelaardij / Tel.: 493497 

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 140 m²

Perceel opp. 406 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden 110/220, warm water,

 
diefijzer

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica D2 (W0200B3-Nataschastraat 26)

€ 67.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 90 m²

Perceel opp. 270 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Gesloten riolering, verharde  

 
weg, uitstekend omrasterd 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta A3 (W0304B6-Maisuruweg 133)

€ 57.500,-

Noord V2   (W0389B6 – Gneisstraat 9)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 175m²

Perceel opp. 375m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Leuke omgeving,  

 
fijne woning 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

 
Makelaar Joel Terzol

 
7163400

€ 126.500,-

In een woonwijk gelegen achter de Jozef Israelstraat bevindt 

zich de Gneisstraat. De Gneisstraat is een rustige straat waar 

voornamelijk alleen bestemmingsverkeer rijdt. Binnen een 

straal van 400 meter vindt u een goed gesorteerde super-

markt, verschillende eetgelegenheden, banken en scholen. Op 

de berm van de woning staat een reeks van prachtige zilver-

bomen. Deze maken de woning herkenbaar en geven privacy. 

U kunt dus onder het genot van een drankje en een hapje 

heerlijk genieten op het voorbalkon. Het perceel is geheel 

omheind met een stenen muur en het erf rondom het huis is 

geheel verhard. Aan de voorkant van de woning bevindt zich 

het balkon dat geheel beveiligd is met dievenijzer. Via de gara-

ge, welke ruimte biedt aan 2 voertuigen, krijgt u toegang tot 

de woning. Wat gelijk opvalt zodra u de woning binnenloopt, 

is het prachtig plafond van houten balken. Deze zie je door 

de gehele woning terug komen. De woning heeft een redelijk 

ruime woonkamer met open keuken.

Soort woning Moderne Laagbouw, villa

Bouw opp. 184 m²

Perceel opp. 1005 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Perceel heeft een

 
frontbreedte van 30m 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

Commewijne W7(W0301B9–Palmvillage 108)

€ 119.000,-

Surgoed House & Home

WONINGEN

www.surgoed.com
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Surgoed House & Home

WONINGEN

www.surgoed.com
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

www.surgoed.com

Nr. 2 | april - mei  2015
GRATIS

De Botralie:
historie aan

rand villawijk

Licht,

belangrijker
dan u denkt

Vraag het aan
de notaris

Ik voel me één

met de natuur

ACTUEEL VASTGOED AANBOD

Badkamerdromen

lifestyle krant

Wilt u een perceel of woonhuis 

aanschaffen, bouwen of renoveren?

Voordelen:

• Deskundig advies op maat aan al onze cliënten;

• Snelle, effi ciënte en vriendelijke service.

Hoofdkantoor 

Dr. Sophie Redmondstraat 59-61  T.: 472266 

customercare@fi nabanknv.com

www.fi nabanknv.com

Filialen

Mr. J. Lachmonstraat 49  T.: 430300

A.K. Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.:230027

Hk Jozef Israelstraat en Kristalstraat (opening in December)

Met een hypotheek van Finabank is dat mogelijk.

Nr. 7 | februari 2016 - maart 2016

ACTUEEL

VASTGOED AANBOD

GAIL EIJKCRIBS

COLUMN: Von Zeggen

Gedollariseerd

BOUWEN MET EEN ARCHITECT 

PRODUCTVERGELIJKING

Brandverzekering

HUIS EN ZIJN VERHAAL

Onstuimig verleden in de Nassylaan

Wonen in een container

Taartenmaker Ike Bohe

EETBARE KUNST

GRATIS

T H I N K  B I G ,  T H I N K  G L O B A L !

www.surgoed.com

ACTUELE

VASTGOED AANBOD

lifestyle krant

Bodybuilder Eddy Wilson

komt in Suriname tot rust 

Joey Healey:

de lifestyle trendsetter
 

Misstanden:  
Aan- en verkoop van onroerend

Vraag het aan de Notaris

De tuinarchitect

Fiber to home

januari - februari 2015
GRATIS

www.surgoed.com

Wilt u een perceel of woonhuis 

aanschaffen, bouwen of renoveren?

Voordelen:

• Deskundig advies op maat aan al onze cliënten;

• Snelle, effi ciënte en vriendelijke service.

Hoofdkantoor 

Dr. Sophie Redmondstraat 59-61  T.: 472266 

customercare@fi nabanknv.com | www.fi nabanknv.com

Filialen

Mr. J. Lachmonstraat 49  T.: 430300

A.K. Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.:230027

Met een hypotheek van Finabank is dat mogelijk.

Nr. 4 | augustus - september 2015
GRATIS

Het spookperceel

ACTUEEL VASTGOED AANBOD

Sporten in huis

Koffieplantage Katwijk

Het onderhoud van uw huis

Verhuizen met kinderen?

Surgoed House & Home

www.surgoed.com

CRIBS

13

Voor de Rubriek Cribs gaat de redactie van 

Surgoed op zoek naar bekende Surinamers die 

willen laten zien waar en hoe ze wonen en hoe 

hun Cribje is ingericht. Dit keer hebben we een 

bezoek gebracht aan mevrouw Hema Mahabir-

Punwasi (71). Zij is bij menig Surinamer 

bekend vanwege haar docentschap op het Natin 

en haar rol als grondlegger van het Algemeen 

Middelbaar Technisch Onderwijs (AMTO). 

De oud procureur-generaal Subhas Punwasi is 

haar broer. 

Vanuit de stad rijden we over de Commissaris 

Weytingweg het district Wanica binnen. 

Aangekomen op het erf glijdt de drukte van 

de stad direct van ons af. Na de kennismaking 

met de vrouw des huizes weten we waar deze 

rust vandaan komt. Boven alles is mevrouw 

Mahabir-Punwasi een echt natuurmens. Ze 

leeft zoveel mogelijk van en met de natuur 

om zich heen. Dit komt onder andere tot 

uiting in haar spiritualiteit en de manier 

waarop ze zich over haar erf ontfermt. ,,Ik 

heb iedere plant of boom hier zelf neergezet. 

Iemand die aan mijn planten komt, komt 

aan mij.” De bittere neem die we veelvuldig 

tegenkomen wordt gebruikt om het erf op 

een natuurlijke manier te onderhouden. 

,,Chemische bestrijdingsmiddelen komen 

mijn terrein niet op.” Elke boom heeft een 

verhaal en draagt persoonlijke herinneringen 

met zich mee. Ook het aantal orchideeën 

valt op. Ze hangen ieder in een eigen potje 

onder een grote neemboom. ,,Ik heb er zo’n 

zeventig. Er zitten nu nieuwe knoppen in en 

ik kijk uit naar de dag dat ze allemaal tegelijk 

open gaan.” Samen met haar man heeft 

mevrouw Mahabir-Punwasie het perceel 

in de jaren zestig voor een prikkie kunnen 

kopen. ,,Het heette dat het spookte op dit 

terrein. Het verhaal is dat er een moord is 

gepleegd waarbij de slachtoffers in stukken 

zijn gehakt.” De glinstering in de ogen van 

mevrouw Mahabir-Punwasi verraadt dat ze 

dit zelf niet echt gelooft. Aan de uiteindelijke 

bouw van het huis hebben de eigenaren lang 

gewerkt. Als onderwijzers konden ze slechts 

beetje bij beetje sparen. Om extra inkomsten 

te krijgen plantte mevrouw Mahabir-Punwasi 

onder andere cassave en zoete patat. Langs 

het water groeide maïs die ook werd verkocht. 

Hema Mahabir-Punwasi:

Ik voel me één 

met de natuur’

Surgoed House & Home

WONINGEN

www.surgoed.com
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Soort woning Laagbouw, nieuwbouw

Bouw opp. 150 m²

Perceel opp. 489 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 1

Bijzonderheden Woning wordt verkocht

 
incl meubilair, in perfecte  

 
staat 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Commewijne W0(W0325B6–Poorterstraat 11)

€ 79.500,-

Soort woning Hoogbouw

Bouw opp. 300 m²

Perceel opp. 7400 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 5

Bad en toilet 3

Bijzonderheden Verharde weg, perceel aan  

 
het water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

€ 185.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 150m²

Perceel opp. 517m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Stroom en water aanwezig 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183/550466  

Makelaar Joel Terzol

 
7163400

Wanica P11 ( W0336B3 – Persadweg 5)

€ 115.000,-

 Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543)

 Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543)

 Saramacca  (W0368B9 - Mistgustweg 543)

Soort woning Hoogbouw

Bouw opp. 

Perceel opp. 1.034ha

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Bruynzeel

 
woning 15 jaar

 
geleden gebouwd

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol -   

 
7163400

N.O.T.K.

Gelegen in het district Saramacca, aan de linkerzijde van de 

Grankreek, ten noorden van de Rijweg Groningen - Hamburg 

ligt deze prachtige woning aan de Saramaccarivier te koop. 

Wanneer je de oprijlaan komt binnen rijden, staat er een 

kleine bruine beheerderswoning vooraan bij de poort. De tuin 

is beplant met prachtige tropische planten en fruitbomen wat 

geheel in cultuur is gebracht. Het perceel ligt aan de goudkust 

van Saramacca, 1 hectare langs de rivier met een steiger en 

heeft als titel grondhuur. Het is een bruynzeel woning die 15 

jaar geleden is gebouwd en nog steeds goed wordt onderhou-

den. Het onderste gedeelte is van steen opgetrokken en ver-

deeld in 2 woonlagen. De begane grond is volledig betegeld 

en heeft 3 slaapkamers, een ruim terras, bad en een open 

keuken. De eerste verdieping heeft een mooie, warme houten 

vloer en heeft 2 slaapkamers en een eigen bad en toilet. Op 

dit ruim perceel bevindt zich ook een mooi zwembad, met een 

buitenkeuken en buitendouche. 

€ 119.000,-

Ongeveer 6 km van het centrum van Paramaribo aan 

de Kwattaweg ligt dit prachtig huis in een goed ver-

zorgd Project (rashiv verkaveling). De Rhododendron-

straat is een zijstraat van de vierde rijweg en de wo-

ning is ongeveer 250m in de straat. De aard van het 

project en de sociale controle biedt rust en veiligheid 

aan de bewoners. In de omgeving zijn er scholen, 

winkels, cambio’s, restaurants, en diverse faciliteiten 

aanwezig. Dit project is tot heel laat in de avond 

bereikbaar per bus. Het terrein en de oprit is geheel 

verhoogd en betegeld. De woning is goed beveiligd.

Wanica P5 ( W0339B6–Rhododendronstraat 12)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 167m²

Perceel opp. 405.50m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden 110/220V, alarm, hydrofoor,

 
elektrische schuifpoort 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Surgoed House & Home

WONINGEN
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Surgoed House & Home

WONINGEN
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

www.surgoed.com

Wilt u een perceel of woonhuis 

aanschaffen, bouwen of renoveren?
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497/457183

 
550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  

 
full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

 
warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

 Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

 
gemakken op een zeer gewilde   

 
locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

 
Tel.: 493497/457183/550466

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  

 
onder Surinaamse  

 
architectuur met  

 
steiger gelegen  

 
langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  

 
Tel.: 493497/457183

 
550466

€ 213.000,-

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land? Wonen 

in een gesloten project tussen twee prachtige meren in de 

omgeving van Tout Lui Faut. In dit project staat op kavel 14 

een prachtige nieuwbouwwoning gebouwd onder Surinaamse 

architectuur, een fusion van een moderne stijl gecombineerd 

met tropische accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 

masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 

wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een gedeelde 

badkamer met toilet. U krijgt toegang vanaf de straatzijde 

naar de woning door een automatische schuifpoort. U kunt 

uw auto parkeren onder de carport. Via de voordeur loopt u 

een lange gang in, waar u gelijk aan de linker- en rechterzijde 

de slaapkamers vindt. De woonkamer en open keuken zijn 

achterin de woning gesitueerd met uitzicht op het water. De 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en staat 

in verbinding met de woonkamer. Van hieruit kunt u via de 

openslaande tuindeuren toegang krijgen tot het ruime balkon 

met uitzicht richting de steiger en het meer. 

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

House, Home & Lifestyle
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Uw object of advertentie laten plaatsen?
Dat kan! Maak vandaag nog contact met één
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Hier kan uw object staan!
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de contactgegevens
en wij informeren u over de voorwaarden!
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 40m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

€ 450,-

$ 4.000,-

"The Green Building" het kantoorpand gelegen tegen-
over de brandweerkazerne aan de Verl. Gemenelands-
weg, ingang aan de Neeltje van Ravenswaaijstraat is 
per direct beschikbaar.

Dit 2 verdiepingen tellende kantoorpand beschikt over 
30 tot 40 werkplekken, naar gelang de inrichting.

Centrum P6 (H0124B9 – Neeltje van Ravenswaaijstraat 12)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 8
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s 3-fase stroomaansluiting, internet 
Bijzonderheden Mogelijkheid verdiepingen
 afzonderlijk te huren
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar A. Amatsari - 7220930

Soort object Appartementen
Bebouwd opp. 65m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s 1
Extra’s Warm water in badkamer
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Huur inclusief water & stroom  
 tot 250kWh
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Kwatta H3 (H0205B6–Kwattaweg 624)

€ 300,-

P.N.O.T.K.

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

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

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 280m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm, diefijzer
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497
Makelaar A. Amatsari - 7220930

€ 1.500,-

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving 
te Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid 
plaatsvindt.  De woning staat op een ruim terrein dat 
omrasterd is met een stenen schutting met sierhek-
werk. De entree naar het terrein en de garage gaat via 
een stalen schuifpoort met een automatische opener. 
De imposante woning is van formaat en zeer solide 
gebouwd. De woning is ideaal voor grote gezinnen of 
voor een investeerder die het zou kunnen verhuren 
voor “expats”.

Noord U2 (H0209B9 - Bellinistraat 2)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 265m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Warm water/alarm/internet
Status Meubels optioneel
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Jeanine Recappé
 7220250

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 270m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm,
 zwembad
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Charlesburg R1 (H0175B9 – Khadiweg 6)

$ 2.150,-
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 125m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Half- 2 airco’s in 2 slaap-
 kamers
Extra’s Alarm/warm water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Eco gebied
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

 Para (H0207B6–J. F. Kennedyweg 260)

€ 350,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 240m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Half (2 slaapkamers)
Extra’s Alarm/warm water/internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Dichtbij International School,  
 ADEK & de Hermitage mall
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

 Uitvlugt K8(H0206B6–Calciumstraat 20)

€ 850,-

Soort object Appartementen
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 2-3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/wifi
Status Ongemeubileerd of volledig  
 gemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Wanicaa D4 (H0219B6–Srikisoonweg 18)

$ 300,-

$ 1.500,-

Deze laagbouwwoning bevindt zich in één van de 
goed gesitueerde wijken van Paramaribo Noord. Deze 
woning bevindt zich precies achter de Anton Drag-
tenweg en is slechts 10 minuten verwijderd van de 
binnenstad. Op loopafstand heeft u restaurants en 
supermarkten. Via de Anton Dragtenweg slaat u links 
af in de Commissaris Roblesweg en wanneer u in de 
eerste zijstraat rechts afslaat, bent u gelijk in de Sun-
parklaan. De woning staat op een perceel van 656m² 
en heeft een bouwoppervlakte van 250m².

Geyersvlijt W2 (H0208B6 – Sunparklaan 9)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3/4
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/kabel
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Luxe laagbouwwoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493499
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

€ 850,-

Deze nieuwbouwwoning gelegen aan de Picoletstraat 
no. 9 te Morgenstond staat in een rustig, kindvriende-
lijk, bewaakt gebied. Niet ver daar vandaan treft u een 
grote supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen, 
een Wellness Resort met de modernste fitnessappara-
ten en de Amerikaanse ambassade.
De woning is volledig omrasterd en beveiligd met 
dievenijzers en een alarminstallatie die doorgeschakeld 
wordt naar een beveiligingsbedrijf, voor nog meer 
veiligheid. 

Noord (H0203B6 – Picoletstraat 9)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2 en 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/220V
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouwwoning full option
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

$ 2.500,-

Deze prachtige residentie ligt in een exclusieve woon-
wijk " Peace village" aan de Pramakalaan nummer 
twaalf. De Pramakalaan is een zijstraat van de Tweede 
rijweg. De begane grond beschikt over een wel 
ingerichte keuken, een master room, een woon-  en 
leefruimte en een garage waarin u een auto kunt 
parkeren. Via een houten binnentrap bereikt u de 
2de verdieping waar zich meerdere slaapvertrekken 
bevinden met luxe bad, toilet en walk- in closets. De 
2de verdieping is een open ruimte.

Uitvlugt L5 (H0202B6 – Pramakalaan 12)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/kabel tv
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Gemeubileerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Villa op een enorm groot  
 perceel 
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497
Makelaar Alice  Amatsari - 7220930

Noord (H0197B6 – Koffimamalaan 1)

$ 1.500-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s  
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Kwatta H4 (H0157B3 – Prim Ramawadhdoebeweg 37)

€ 150,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 135m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Warm water
Status Deels gemeubileerd
Bijzonderheden Een nieuwbouw appartement  
 te Ma Retraite
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Noord (H0221B3 – Louis Rahanstraat 8)

€ 500,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 50m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Warm water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Een 1 persoons gemeubileerd 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari
 7220930

Uitvlugt K7(H0222B3–Maanbloemstraat 6)

€ 300,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 120m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 2
Airco’s 1 Slk
Extra’s Warm water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving met een  
 enorm achtererf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Wanica L15 (H0079B3–Nieuwe Grondweg214a)

€ 300,- $ 2.650,-

Deze prachtige villa ligt op de hoek van de Moengolaan 
en Roraclaan en is gebouwd op een ruim terrein van 
1250m². De ligging is ideaal en dichtbij diverse goede 
uitvalswegen zoals de J. Lachmonstraat en Brokopondo-
laan. Diverse voorzieningen zoals buitenlandse scholen, 
winkels, shopping malls en nutsbedrijven zijn te vinden 
in de directe omgeving. U woont werkelijk hartje Uit-
vlugt in een geweldige buurt met veel sociale controle 
en woongenot. Er zijn maar liefst 3 ruime slaapkamers 
waarvan 1 masterroom met eigen balkon.

Uitvlugt,O6 ( H0038B3 – Moengolaan 6)

Soort object Splitlevel
Bebouwd opp. 500m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet, luxe
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Zeer luxe woning,
 prachtig afgewerkt.

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

$ 2.500,-

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

Noord O1 ( H0101B9–Helouisestraat 185)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Ligt langs het water, steiger,   
 unieke locatie
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 600m²
Slaapkamers 6
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/ 
 kabel tv
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Wachtershuis
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Noord (H0213B6 – Confidentieel)

$ 4.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 475m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s  
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica L15 (H0215B6–Hare Krishnaweg)

€ 1.250,-

$ 2.500-

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

Kwatta N3 ( H0182B6 – Prins Park 19)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Wifi, alarm en warm water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Optioneel
Extra’s Alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Centraal gelegen zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

 Centrum Q7 (H0171B9–Molenpad 7-9)

€ 550,-

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

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

 Centrum S5 (H0180B6–Van Roseveltkade)

$ 3.000,-

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

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

$ 2.500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 540m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/ 
 zwembad/schotel parbonet
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Unieke villa
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Uitvlugt L6 (H0216B9–Henkielaan 40)

€ 1.750,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s 1 slaapkamer
Extra’s Alarm/warm water
Status Deels gemeubileerd
Bijzonderheden Wonen op een groot perceel  
 in een rustige buurt
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

4e Rijweg C4 (H0220B3–Srikisoonweg 12)

€ 500,-
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Cake Café
Costerstraat 62 
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Veel gebouwen in ons land verbinden 
ons met onze geschiedenis. Ze 
hebben allemaal hun eigen verhaal. 
De rubriek ‘Het huis en zijn verhaal’ 
vertelt hierover. Aan de Costerstraat 
62 werd enkele maanden geleden 
het Cake Café geopend, een moderne 
horecagelegenheid in een historisch 
pand.

Uitbaatster Jill omschrijft het Cake Café als 
‘een plek met een ontspannen sfeer, waar 
je lekker met je vrienden of vriendinnen 
kan zitten kletsen onder het genot van 
huisgemaakt gebak of een lekkere bagel’. Jill 
bereidt alles zelf, op de bagels na. “Het is 
homemade feelgood food, made from scratch.” 
Voor haar gebak laat zij zich inspireren door 
lekkers uit Amerika, met name uit New 
York. “Denk aan double chocolate brownies, 
cheesecakes, carrot cakes, chocolate chip 
cookies en verschillende soorten muffins. 
Allemaal vers!” lacht ze.

Eind 2015 werd het monumentale pand waarin 
Cake Café gevestigd is, opgeleverd door 
Stichting Stadsherstel Paramaribo. “Net toen 
het bordje Te Huur werd opgehangen, reed 
mijn man langs. Die heeft meteen gebeld en 
enkele dagen later hadden we de bezichtiging. 
Het bordje Te Huur mocht gelijk weg, want we 
waren meteen verkocht.”
Ze spreekt van geluk dat er nog enkele 
renovaties aan het pand moesten worden 
verricht, omdat ze er daardoor over konden 
meebeslissen. “We konden de kleur van de 
vloer en de tegels op de eerste verdieping 
bepalen. Ook was er een deur in de 
slaapkamer, die uitkwam op het dak. Daar 
heb ik hekwerk laten plaatsen, en nu hebben 
we dus een Frans balkonnetje.” Dat laatste is 
vooral uit veiligheidsoverwegingen; ze hebben 
een zoontje van drie jaar. Ook al wonen ze er 
niet echt, er wordt toch veel tijd doorgebracht. 

Het stel heeft daarom ook dievenijzer laten 
aanbrengen.

Bougainvilles
Op de benedenverdieping is alles zo veel 
mogelijk in de originele staat gebleven. Jill 
heeft alleen tussen de twee werkruimtes een 
doorgeefluik laten maken, zodat er efficiënt 
gewerkt kan worden. “Steeds omlopen om in 
de andere werkruimte te komen hoeft dan niet 
meer.” In het verkoopgedeelte is een op maat 
gemaakte houten toonbank geplaatst, evenals 
een lange houten zitbank langs de muur. Met 
de kleine kussentjes is het er erg comfortabel 
zitten. 
Buiten, op de originele stoep van rode 
bakstenen, zijn ook tafels en stoelen 
geplaatst, afgewisseld met plantenbakken 
waarin bougainvilles zijn geplant. “We 
hebben wel een beetje overlast van junks 
en zwerfhonden”, laat de onderneemster 
zich ontvallen. Ze legt uit dat de stoep, 
waarschijnlijk vanwege de lange leegstand, 
het territorium van straathonden was. “Elke 
avond gooi ik er wat desinfecterend middel op, 
zodat ze in ieder geval niet meer komen.” Ook 
sommige mensen geven wat overlast. “Een 
junkie misschien, maar dan wel een junk met 
verstand van bloemen. Want alleen de duurste 
bougainvilles zijn meegenomen.” 

Ruimtelijk
Het prachtige pand, dat zowel vanbinnen als 
vanbuiten is geverfd in de originele kleuren wit 
met groene accenten, werd gebouwd in 1908. 
De nieuwe huurster heeft uit nieuwsgierigheid 
wat research gedaan naar de geschiedenis 
ervan. “Veel is er niet te vinden. Maar ik heb 
gemerkt dat de meeste mensen in de straat 
er al jaren wonen en van veel op de hoogte 
zijn.” Zo ontdekte ze dat er meerdere gezinnen 
hebben gewoond, en van Stadsherstel heeft 
ze begrepen dat het pand ook meerdere 
functies heeft gehad. “Er was een tijdje ook 

een koffiebranderij in gevestigd. Maar hoe 
lang geleden en gedurende welke periode 
weet ik niet.” Van de overbuurman hoorde ze 
dat er een oud-militair heeft gewoond en dat 
er als laatste een Javaans gezin in zat, dat het 
uiteindelijk aan de Stichting Stadsherstel heeft 
verkocht. 
De jonge onderneemster denkt er serieus 
over na er zelf ook te gaan wonen. “Het is 
niet echt groot, maar omdat alle ramen van 
het woongedeelte open kunnen, voelt het niet 
beklemmend. Het is gewoon lekker knus maar 
met een ruimtelijk gevoel. Ik heb, sinds ik 
weer in Suriname woon, nog nooit een woning 
gehad waar het zo lekker doorwaait en zo 
prettig vertoeven is als in deze.” 

Sociale controle
Ook de buurt valt in de smaak bij het gezin. 
“Er is veel sociale controle en dat vind ik 
prettig.” Het is eigenlijk niet zo moeilijk om op 
de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de 
buurt. Ze ontdekte tijdens een gesprek met 
de buurman dat men alles wat in het pand 
gebeurde, goed kon horen. “Het zijn gehorige 
huizen, dat wel. Geluid van binnen gaat 
makkelijk naar buiten en omgekeerd dus ook. 
We kunnen onder andere het verkeer heel erg 
goed horen.”

Net als alle andere huizen in de Costerstraat 
heeft ook dit pand een balkon aan de 
straatkant. Dat is waarschijnlijk medebepalend 
voor de goede sociale controle. Jill heeft van 
het hare nog geen gebruik gemaakt. “Ik heb 
er nog niet gezeten, misschien als we er echt 
gaan wonen. Ik kijk er wel erg naar uit om 
lekker op het balkon te zitten en te genieten 
van het briesje” 
Nu de scholen weer begonnen zijn, is Cake 
Café vier dagen in de week geopend. Iedereen 
kan komen genieten van het heerlijke gebak 
en de lekkere huiselijke atmosfeer.

bouwt, verbouwt, renoveert en onderhoudt vastgoed

Auguststraat 30 (kantoor) | Groenhartstraat 28 (werkloods) | Paramaribo - Suriname

T (+597) 493497 / 405174 | bouw@surgoed.com - www.surgoed.com
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Carlo Julenweg 
Wanica - Leiding

Geeft u de voorkeur aan rust, aan een ruim hoekterrein op grote afstand van de verkeersdrukte, gelegen op een goed ontwikkeld project met verharde 
wegen en alle nutsvoorzieningen, in een leuke omgeving en vooral redelijk in prijs? Dan hoeft u niet verder te zoeken! Aan de Carlo Julenweg te 
Leiding wordt dit prachtig gelegen stuk land te koop aangeboden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit terrein de plek zal zijn waar u vele jaren leefgenot 
zult ervaren. De rest van het project is grotendeels bewoond. Verder is er veel rustgevend groen aanwezig, waardoor een landelijk gevoel ontstaat. 
Met uitvalswegen die leiden naar zowel de Kwattaweg als de Commissaris Weytinghweg, bent u snel en gemakkelijk in het noorden en het westen van 
Paramaribo. In de directe omgeving bevinden zich supermarkten, een benzinestation, en verscheidene winkels voor uw dagelijkse benodigdheden. De 
Kwattamarkt en de markt te Leiding 11 (zondagsmarkten) zijn binnen enkele minuten te bereiken. Middels een bezichtiging kunt u zichzelf overtuigen. 
Maak contact met de beheermakelaar John Noble op (+597) 7106677 voor meer informatie.
Vraagprijs € 28.500,00
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“ Snel en gemakkelijk onze 
hypotheekaanvraag doen  
via het drop off systeem 
van Suritrust. Dat kan nu 
ook buiten de Suritrust 
kantooruren bij ieder 
kantoor van DSB!”

Suritrust heeft een nieuw systeem ontwikkeld  
om hypotheekaanvragen gemakkelijker in te 
dienen. Via een duidelijke checklist hebben  
wij alle benodigde documenten verzameld.  
Ook na werktijd kunnen we bij elk DSB kantoor 
alle documenten deponeren in de speciale  
drop off box. Dan neemt Suritrust vanzelf  
onze aanvraag in behandeling.  
Een hypotheek aanvragen wanneer ons  
dat uitkomt. Het is zo simpel! Suritrust N.V.  
Uw financieel intermediair bij uitstek. HYPOTHEKEN
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Het strand van Bergendal
Gasten van Hotel Krasnapolsky, 
maar ook dagjestoeristen en andere 
vakantiegangers kunnen voor een dagje 
ontspanning terecht bij Bergendal 
Eco & Cultural River Resort. Vanaf 
Krasnapolsky gaat er een speciale bus 
naartoe, maar u kunt het resort ook met 
eigen vervoer bereiken. En: u kunt er nu 
slapen op het strand!

Bergendal Eco & Cultural River Resort kan 
zowel via de Martin Luther King Highway als 
via de Indira Gandhiweg en de Krakaweg 
worden bereikt. Alle informatie hierover is 
te verkrijgen bij het boekingskantoor op de 
eerste verdieping van Hotel Krasnapolsky.
Na aankomst bij het resort kunt u uw auto 
uitladen en deze gaan parkeren. Er is ruime 
parkeergelegenheid, met een schaduwrijk 
gedeelte, niet ver van het strand. Behalve 
een lodge kunt u bij Bergendal nu namelijk 
ook een strandhut reserveren voor een 
overnachting, vooral leuk als u een 
beetje avontuurlijk bent aangelegd. Deze 
strandhutten kosten slechts 45 srd per nacht, 
inclusief tent, toegang en parkeerplaats. 
U moet dan niet vergeten een hangmat, 
kampeertent of veldbed mee te nemen. Maar 
de kans dat u die vergeet is miniem, want 
bij het boekingskantoor krijgt u een lijst met 
spullen die u absoluut moet meenemen, zoals 
een flashlight en dichte loopschoenen voor de 
activiteiten. Heeft u een reservering voor een 
strandhut, dan moet u zich aanmelden bij het 
Adventure Center, niet ver van de afslag naar 
Rosebel Goldmines N.V. en Grassalco. 

Koken op het strand
Bij de strandhutten van Bergendal is er 
gelegenheid om zelf uw voedsel klaar te 

maken. Uiteraard moet u dan wel alle bestek 
en kookgerei zelf meenemen. Overigens 
kan ook elektrisch kookgerei worden 
meegenomen, want de strandhutten zijn 
aangesloten op elektriciteit. Heeft u geen zin 
om te koken, dan kunt u bij het restaurant 
van het resort terecht, vanaf 10 US-dollar 
per persoon. Het restaurant is via een 
wandelpad te bereiken. De toiletten zijn 
samen met de badkamers op steenworp 
afstand van de hutten. Het pad ernaartoe en 
de toilettengroep zelf zijn goed verlicht. Er 
komen dagelijks arbeiders langs die zowel 
het terrein als de toiletten schoonhouden. 
Een tegenvaller zijn bezoekers die het niet 
zo nauw nemen met de hygiëne en het werk 
van deze arbeiders zo goed als tenietdoen. 
Op het terrein zijn er voldoende vuilnistonnen 
voor afval. Het is natuurlijk handig om ook uw 
eigen vuilniszakken mee te nemen. 

Veiligheid
Bij aankomst op het resort ziet u een overzicht 
van de regels die gelden op het resort, en 
die kunnen helpen bij te dragen aan uw 
veiligheid. Het wordt aangeraden om kinderen 
niet zonder toezicht in het water te laten. 
De stroming van het water kan namelijk 
heel krachtig zijn. Af en toe komt er wat 
vegetatie vanuit de oevers langsdrijven, wat 
voor sommigen minder prettig kan zijn. Maar 
het hoeft de pret niet te verstoren, want 
dat gebeurt immers niet de hele dag. Voor 
uw eigen veiligheid is het ook het beste om 
binnen het afgebakende gedeelte van de rivier 
te zwemmen en niet daarbuiten te gaan. 
Het water van de rivier, waarin u op eigen 
risico een duik kunt nemen, is de hele dag 
door aangenaam. Het terrein is ook ruim 
genoeg voor een potje voetbal, volleybal 

of andere sport. Vanuit het water is een 
prachtige oude woning te zien op de heuvel 
verderop, die vanwege de oude, haast 
vervallen staat tot de verbeelding spreekt van 
liefhebbers van jorka tori. 
De zon kan af en toe wel erg fel zijn. U kunt 
dan dicht bij het water, onder een groep 
schaduwrijke bomen verkoeling zoeken met 
een tori, een gitaar, boek of simpelweg liggend 
op een van de strandstoelen. Of met een 
kleed of papaya-mat op de grond. 

Avontuur
Bij het Adventure Center zijn verschillende 
activiteiten voor jong en oud. U kunt via een 
wandelpad naar het resort lopen, kajakken 
op de rivier, er is een canopy en u kunt de 
rivier ook op in de avonduren. De gidsen zijn 
vriendelijk en behulpzaam. Zowel overdag als 
in de avond is er beveiliging aanwezig, die 
graag uw vragen beantwoordt en u wegwijs 
maakt. En om de activiteiten uit te voeren bij 
het Adventure Center hoeft u niet te wachten 
tot de zon ondergaat, want deze gebeuren 
grotendeels in een schaduwrijke omgeving. 
Met de boot kunnen omliggende dorpen 
worden bezocht. Bergendal Eco & Cultural 
River Resort biedt tours aan naar omliggende 
gebieden, zoals Brownsberg. Voordat u een 
boeking plaatst, is het handig om de website 
van het resort te bezoeken of te informeren 
naar de mogelijkheden en prijzen bij het 
boekingskantoor. Voor degenen die niet 
van drukte houden, is een doordeweekse 
overnachting het beste; dan is het veel minder 
druk. De meeste bezoekers keren aan het 
einde van de dag terug naar de stad, of naar 
hun lodge op het resort. Wij wensen u alvast 
een gezellig maar vooral rustgevend bezoek 
toe!
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDING

Centrum

Noord

Wanica

Kwatta

Uitvlugt

Para

Commewijne

Nickerie

Saramacca

Zorg en Hoop

Leiding

Hieronder volgt de legenda met een
kleurcodering per ressort.

LEGENDA

€ 365.000,-

 Uitvlugt K5 (W0285B6–Hoebalaan 24)

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

Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden
Instapklare
woning

Object codering

Kleur locatie

Map locatie

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

info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP
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Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander  Prins Hendrikstraat 32, 422676/424151
Babb   Slangenhoutstraat 55, 403017
Badal   Heerenstraat 7, 420071
Blom   Julianastraat 36a, 521100
Chitoe   Watermolenstraat 28, 424324
Dollart - Derby  Koninginnestraat 10, 422160
Gangaram Panday Julianastraat 21, 473892
Jadnanansing  Mahonylaan 22, 476579
Kalisingh  Frederik Derbystraat 26, 422702
Kemp   Lim A Po straat 15, 520148

Manna   Grote Hofstraat 7, 410143
Mannes   Julianastraat 51, 473238
Nannan Panday  Prins Hendrikstraat 52, 521160
Olff   Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
Pancham  Julianastraat 10, 521433
Ramautar G.M.R. Heerenstraat 6, 472313
Ramautar G.S.  Heerenstraat 6, 472313
Sanrochman  Heerenstraat 7, 420071
Soerdjbalie  Lim A Po straat 17, 426700
Vishnudatt  Van Roseveltkade 24, 470840

Het huwelijksgoederenregime
Algehele gemeenschap van goederen 
Als je trouwt, is er een algehele 
gemeenschap van goederen. Dat houdt in 
dat alles wat je hebt op het moment van 
trouwen gemeenschappelijk wordt, zowel 
de baten als de lasten; dus niet alleen alle 
goederen maar ook alle schulden. Ook alles 
wat er tijdens het huwelijk bijkomt of afgaat 
aan baten of lasten is gemeenschappelijk. 

Uitzonderingen bij gemeenschap van 
goederen, dus zaken die niet standaard 
gemeenschappelijk zijn 
Hierbij denk ik aan erfenissen die vallen 
buiten de gemeenschap; als degene die 
overlijdt dat uitdrukkelijk bij testament 
heeft bepaald. Is er geen testament, dan 
valt de erfenis wél in de gemeenschap. 
Bepaalde goederen, vorderingen en 
schulden kunnen buiten de gemeenschap 
vallen, dat is het geval als die zaken zo 
‘verknocht’ (=verbonden) zijn aan een van 
de echtgenoten dat ze redelijkerwijs niet 
in de gemeenschap van goederen vallen. 
Persoonlijke sieraden zoals kettingen, 
horloges en ringen vallen onder de specifiek 
persoonlijk gebonden zaken. Maar ook 
kledingstukken zijn persoonsgebonden zaken 
en kunnen niet door de ander geclaimd 
worden. De echtgenoot die een prostituee 
bezoekt en niet betaalt (een typisch 
voorbeeld van een verknochte schuld), daar 
hoeft de andere echtgenoot niet voor op te 
draaien. Juridisch gesproken is het huwelijk 
een contract. Het in de wet vastgelegde 
contract kent twee grote verschillen ten 
opzichte van samenwonen:
1. Na het uit elkaar gaan, moet je   
 alimentatie betalen;
2. Als je geen huwelijkse voorwaarden
 maakt, zijn alle financiën
 gemeenschappelijk.Romantisch is dat  
 contract niet te noemen. Het huwelijk  
 (zonder huwelijkse voorwaarden) is in
 het Burgerlijk Wetboek het meest  
 verregaande contract dat een mens kan  
 sluiten. Er is geen ander contract te  
 vinden met zulke extreme financiële  
 gevolgen. Daarmee is niet gezegd dat  
 trouwen in gemeenschap van goederen  
 (zonder huwelijkse voorwaarden).

Huwelijkse voorwaarden 
Huwelijkse voorwaarden zijn de afspraken 
die men maakt over de verdeling van 
eigendommen nadat het huwelijk is 
voltrokken. Door het afsluiten van huwelijkse 
voorwaarden worden bepaalde bezittingen 
of schulden uitgesloten van de gemeenschap 
in goederen; dus is er sprake van een 
afgescheiden vermogen.
Voor het opstellen van huwelijkse 
voorwaarden heb je een notaris nodig. 
Situaties waarin het verstandig kan zijn om 
huwelijkse voorwaarden op te stellen, zijn 
o.a.: 
- grote financiële ongelijkheid tussen  
 partners; 
- schulden van een van de aanstaande  
 echtgenoten;
- wens van echtgenoten om financieel  
 onafhankelijk te blijven;
- zakelijke risico’s van (een van) de  
 echtgenoten;
- bescherming van familievermogen  
 (erfenissen en schenkingen)
- bescherming rechten van kinderen uit  
 eerder huwelijk, etc.
 
Het opstellen van huwelijkse voorwaarden 
heeft een intern effect (tussen de 
echtgenoten) en een extern effect (vooral 
tegen eventuele schuldeisers). 

Een voorbeeld: een van de twee 
echtgenoten loopt grote zakelijke risico’s. 
Het kan aantrekkelijk zijn om in die situatie 
het eigen huis op naam van de andere 
echtgenoot te zetten. Maar bij echtscheiding 
of bij overlijden van de huiseigenaar kan dat 
heel onplezierige gevolgen hebben voor de 
niet-eigenaar. In de onderlinge relatie is het 
waarschijnlijk eerlijk om het huis op beider 
naam te zetten, maar dat levert natuurlijk 
wel weer extra risico op naar schuldeisers 
toe.

Het is verstandig om voordat je trouwt goed 
na te denken over de financiële en juridische 
gevolgen van het sluiten van een huwelijk!

Mr. Dew Kalisingh
Notaris
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