Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo

n y Jaarletter

Talonnummer

No.

-="S Opgaafnuminer I
> "c Dossiernummer

Akteletter . .

-X

TOELICHTING.

De opgaaf moef in dc Nederlandsche taal duidelijk, en zoo mogelijk met dc schrijfmachine geschreven
zijn. In eene opgaaf mogen geen afkortingen of radeeringen voorkomen. Veranderingen in eene ter inschrijving
aangeboden npgaaf moeten door den aangever worden gewaarmerkt.

De ledige ruimte in de niet ingevulde kolommen

moet door den aangever worden doorgehaald.

Onduidelijke opgaven kunnen door den Secretaris worden geweigerd.

Voor foto's paspoortmodel te gebruiken.

1.

Bij meerdere foto's moeten

Betreft de opgaaf eene gehuwde vrouw

of weduwe,

de namen erbij

vermeld worden.

dan worden mede opgegeven de

naam en

de

voornamen van den echtgenoot of van den overleden echtgenoot.

2.

Ligt de geboorteplaats of de woonplaats buiten Suriname, dan wordt mede opgegeven de

nanm van

het land, waar die plaats ligt.

3.

Onder vestlging wordt verstaan vestiging in den zin van 0. B. 1916 No. 19

of de algemeene

ver-

ordening die deze later eventueel vervangt.

4.

Indien de omschrijving der huwelijksche

voorwaarden meer ruimte zou eischen dan de

bplom toeiaat, kan worden volstaan met de omschrijving in enkelvoud over te
de

Kamer van

Kunphande!

en

Fabrieken

te

verkrijgen

bijzonder

leggen

formulier.

In

op een

kolom

betreffende
daartoe bij

2 j

wordt dan

ingevuld ,,zie bijlage".

5.

Wanneer

nicer

dan

een

gevolmachtigde

de

zaak

drijft,

machtigdenop een daartoe bij de Kamer van Koophandel en
verstrekt.

6.

In

op

verstrekt.

\a.

de

Fabrieken te

opgaaf

omtrent

verkrijgen

u!le

bijzonder

gevol-

formulier

kolom 6 wordt dan ingevuld ,,zie bijlage".

Wanneer de zaak meer dan een procuratiehouder

houders

wordt

een

daartoe

bij

de

Kamer

heeft,

wordt de opgaaf

van Koophaiulel en Fabrieken te

omtrent

verkrijgen

alle

procuratie-

bijzonder formulier

In kolom 7 wordt dan ingevuld ,,zie bijlage".

Handelsnaam, waaronder de zaak gedreven wordt

b.

Soort

van

bedrijf

dat

wordt uitge-

oefend

c.

Plaats
Worn dc zaak

Straat
Huisnummer.

District

d.

/

waaromtreni

V

Btrekt, geveatigd is.

het

de

opgaaf

.

Tijdstipvanaanvangj

e. Tijdstip van het einde J

Model D.

reap,

RJiaal of iict. bijbantoor,

derveu)loo1

scliaP-

(Opgaaf betreffende eene

zaak,

behoorende

aan

eene

vennootschap en

dan een beheerenden vennoof, of aan eene communditaire
meer dan een beheerenden Vermont).

commandite met meer

vennootschap op aandeelcn met
Sept 'as 100 «. E. ll.

0)
2a.

Familienaam van den beheerenden

vennoot

('/Ac toelichtiug I).

b,

Voornamen (voluit)

.

c.

Woonplaats, straat, huisnummer
en district
(Zie toalibbting 8).

d,

Geboorteplaats
(Zie toelichting 2).

e.

Datum en jaar van geboorte

/

Nationaliteit

g, Vestiging

.

.

.

(Zie toelichtiug 3;,

n.

\ die door den lieheerenden

rianutee- j vennoot, die niet van dc

kening

Ateekening der firma is
\ uitgeslofen, ouder de
t stukken, dc /,it;ik betveF-

/.

/.

Paraaf

fende, wordt gesfceld, of d,e
reden vnn verhinderine,

Zoo de beheerende vennoot is
gehuwdonderhuwclijkschevoor-

waarden, waarbij gelieel of gedeeltelijk van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt
afgeweken, hoe luiden in bevestigend geval de bepalingen der

huwelijksche voorwaarden ?

.

(Zie toelichting &),

k.

Zoo de beheerende vennoot den
leeftijd van 21 jaar niet
bereikt, op

welken

heeft

datum

en

op welke wijze wcrd hij bevoegd
verbintenissen aan te gaan ?

Welke bepalingen

zijn

bevoegdheid, bedoeld

.

bij

de

sub

K,

gemaakt ?

m. Is de beheerende vennoote eene
gehuwde vrouw ?

n.

Op welk tijdstip heeft de man
aan haar toestemming verleend

om zelfstandig een
te oefenen ?

o.

bedrijf

nit
■

Welke bepalingen heeft de man
daarbij gemaakt ?

(2)

(3)

(4)

(5)

■

•

3.

Wat bevat de acte van Vennootschap ter bcpaiing van de rechten van derden ?

{In te vttllcn bij vennootschap en
commandite),
4.

Vennooten bij wijze van geldschieting.

a. Aanta!
b. Nationaliteit

c. Vestiging

(Zie toeliouting Ii).

d. Land der inwoning

c. Bedrag der gelden, welke zij gezamenlijk hebben ingebracht

(In te vuilen bij commanditaire
schap op aandcelen.

•

vennoot

5a. Bedrag van hot coniinanditair kapitaa] .
b. Aantal der aandeelen, waarin
het
commanditair kapitaa] vcrdeeld is
.

c. Bedrag der aandeeien, waarin het
commanditair kapitaa] verdeeid is
.
d. Bedrag van

het geplaatst kapitaa!

.

Zoo de zaak namens de Vennootschap

door een gevolmachtigde

wordt

ge-

dreven
(Zic toelichting "»).

6a. Familienaatn van den gevolmachtigde
(Zie toolichtiug 1).

b. Voornamen (voluit)
c. Woonplaats,

straat,

huisnummer

en

district
(Zic toelicliting 2).

(/. Geboorteplaats
(Zip toelichting 2)

e. Datum en jaar van geboorte
f.

.

.

.

Nationaliteit

g. Vestiging
(Zie toelichting 3).

h. Handteekening \ die door dengevotmaoh'
/

/. Paraaf .
/.

.

l

. )

Ugdc mtilirr de stukken,

de zaak betreffebde, go-

staid wordt, of de reden

van V(irl)iu(tering.

Aard van de beperkende
der volmacht

bepalingen

•%

