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Een geldig en origineel legitimatiebewijs van de aangever(s)

Bezitters van de Surinaamse nationaliteit: identiteitskaart,
rijbewijs, paspoort

Bezitters van een andere nationaliteit: paspoort
Leeftijd voor inschrijving is 21 jaar, of gehuwd zijn of handlichting hebben
Dokumenten uit het buitenland moeten niet ouder zijn dan drie
(3) maanden en vertaald in het Nederlands of Engels door
een beëdigd tolk / vertaler. Deze dokumenten kunnen ook
gelegaliseerde hoogwaardige kleuren kopieën zijn, die 100%
gelijkenis vertonen
Originele oprichtingsakte (gewijzigde statuten eventueel erbij)
Origineel Advertentieblad van de Republiek Suriname
Complete ledenlijst*
Originele (uittreksel van de) notulen van de bestuursvergadering getekend door de voorzitter van de vergadering bij
bestuurswijziging(en)
Originele vergunningen(en) bij vergunningplichtige aktiviteiten
Originele dokumenten gerelateerd aan materiele goederen
en/of vakbekwaamheid

Vervoersbedrijf: nummerbewijs, rijbewijs, keuringsbewijs,
verzekeringsbewijs, eventueel verklaring van geen
bezwaar

Vakbekwaamheid: diploma, certificaat
Jaarbijdrage (maximaal SRD 100,00 per kalenderjaar)
In geval van verschuldigde jaarbijdrage, zal die eerst voldaan
moeten worden
Administratiekosten bij elke inschrijving (SRD 50,-) en mutatie
(SRD 30,-)

NB: * Deze dokumenten worden door de KKF achtergehouden
- Opgave dient persoonlijk te geschieden door de bestuurder(s).
De opgave kan tevens geschieden door een gemachtigde met
een gelegaliseerde machtiging en ingevulde en afgetekende
opgaafformulieren
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VERENIGING

Tel. : (597) 530311
Website: www.surinamechamber.com

VERENIGING

Tel. : (597) 530311
Website: www.surinamechamber.com

Definitie:
Een vereniging ontstaat volgens het Burgerlijk Wetboek
door een meerzijdige rechtshandeling, waarbij de partijen, de leden, oprichters, een rechtspersoon tot stand
brengen, waarin zij, volgens regels en voor een door
hen gesteld doel willen samenwerken.
De verenigingen kan men onderscheiden in:
a. Coöperatieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen;
b. Alle andere verenigingen; in tegenstelling met die
onder a, mogen deze verenigingen niet tot doel
hebben de gemaakte winst onder de leden te verdelen.
Rechtspersoonlijkheid:
De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid na publicatie
in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.
Oprichting:
Aan de oprichting van een vereniging zijn de volgende
dwingende eisen gesteld:
9 De vereniging moet worden opgericht bij notariële
akte, die in het Nederlands moet zijn gesteld;
9 Die akte moet door de President worden goedgekeurd door afgifte van de verklaring van geen
bezwaar;
9 Deze presidentiële verklaring moet worden gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek
Suriname.
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Aansprakelijkheid:
Bestuurders die buiten hun bevoegdheid handelen,
kunnen de vereniging slechts binden indien deze er
baat bij heeft of zo’n handeling achteraf goedkeurt. De
leden van een vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor handelingen van de vereniging. De
schulden kunnen alleen verhaald worden op goederen
van de vereniging, zowel roerende als onroerende
goederen.
Einde van de vereniging:
9 Door wettelijke ontbinding;
9 Door het bereiken van doel of onderwerp van de
Vereniging;
9 Door uitdrukkelijke ontbinding conform de statuten
en/of reglementen.
Inschrijving in het Handelsregister:
Voor de inschrijving is vereist:
Een (1) recente (ongebruikte, schone en goedgelijkende kleuren) pasfoto en/of een door KKF vervaardigde foto*
9 Een recent en origineel bewijs van het huidig
woonadres van de aangever(s)*
 Ingezetene(n): een bewijs van inschrijving uit het
bevolkingsregister van Suriname (niet ouder dan 6
maanden)
 Niet-ingezetene(n): een officieel bewijs van het
huidig woonadres van het land van herkomst
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