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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 22 februari 2016 Nr. 734

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 16/02/2016 en tot

nader order

U.S. dollar               4,04   

Euro 4,52

Pound sterling         5,85   

Ned. Ant. gld. 2,27   

Yen (10.000)        353,97   

Trin. & Tob. dollar    0,62   

Guyana dollar (100) 1,95  

Indian rupee (100)   5,93 

Brazil real               1,01

Douanekoersen

CITAAT
"Pluk de dag en vertrouw nimmer op morgen! Weet dat iedere nieuwe dag die aan-

breekt voor jou de laatste kan zijn. Aanvaard daarom ieder uur als onverwacht en in

dankbaarheid. Een tevreden hart voelt geen onrust voor de toekomst". (Epicuris)

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en

Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onder-

staande bedrijven:

DOSSIER

35646

35649

35655

35696

35705

35713

35734

35735

35738

35753

35765

35803

35807

35815

35847

35856

35877

35891

35904

35917

35925

35941

35944

35959

35963

HANDELSNAAM

BILGOE KAMLADEBIE

CARIBBEAN LATIN AMERICAN 

DISTRIBUTORS FREEZONE (CALADI) N.V.

FAZIL S.R. BADLOE

R. RAMPERSAD GENERAL

IMPORT & EXPORT

A.H. KENSON

REGILIO S. RAMDIN

RDP LIVESTOCK SERVICES

B.V.

SHEN YING

WINKEL PRINCES NOVA

CORLETTE EDITH 

MARGARET

LUCIANO BAR

PEOPLE'S SOFTWARE 

INTEGRATED B.V.

IMPORT/EXPORT N. 

RAMPERSAD

UNIEK - FLOORS

ALBERT GROENVELD

WANG HUA

ANIMAL SHOP BANA BEKI

MUNTJES 

HERSTELWERKPLAATS

H.P.Z. SECURITY

B.A.A.S. INTERNATIONAL

ROY PLUKKER

ORVI'S TAXI

EXPORTBEDRIJF ABE

MCM IMPORT & EXPORT

EXPORTBEDRIJF KRAPPA

ADRES

Sapotillestraat 23

Doebestraat 3

James Wattstraat 10

Rajanlaan 36

Plutostraat 104

Gegwastraat 2

Weidestraat 18

Laterietstraat 21

Rikanaumoffo a/d rechteroever van

de Cotticarivier

Pandiet Tilakdharieweg BR. 123

Rheastraat 8

Beekhuizenweg 131

Mireilleweg 11

Bindastraat 35

Gouverneurstraat 104 beneden

H.n. Van Dijkstraat 55

Dageraadweg 93

Van Idsingastraat 116

Auguststraat 37

Indira Gandhiweg BR. 648

Akirastraat 2B

Frederik Muntslagstraat 23

Rosanlaan 10

Indira Gandhiweg 154

ACTIVITEIT

Servicebureau

Importeur, Exporteur,

Transitohandel

Importeur

Importeur, Exporteur

Importeur

Importeur

Adviesbureau

Importeur

Standhouder, Winkelier

Venter

Eet- En Drankinrichting

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Autobusdienst

Importeur, Winkelier

Winkelier

Monteur

Bewakingsdienst,

Beveiligingsdienst

Aannemer

Winkelier

Taxibedrijf

Exporteur

Importeur, Exporteur,

Opleidingsinstituut

Exporteur

Heeft u een 

vergunning nodig?

Moet uw vergunning 

verlengd worden?

Wij besparen u het hele

loopwerk en 

kostbare tijd!!!

Wij monitoren immers 

het proces van aanvraag

tot verkrijging van 

de vergunning.

Voor meer info:

KKF OSW - tel. 530311

In de wetgeving zijn er verschillende fiscale investeringsfaciliteiten opgenomen. Zo biedt

de Investeringswet 2001 de mogelijkheid betaling van inkomstenbelasting uit te stellen

door willekeurige afschrijving mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voorts

mogen fabrikanten krachtens het Grondstoffenbesluit 1997, grondstoffen (en ook hulp-

stoffen, halffabricaten en verpakkingsmaterialen) in veel gevallen vrij van invoerrechten,

omzetbelasting en statistiekrecht invoeren. Gedeeltelijke vrijstelling van deze heffingen

(max. 75%) is ook mogelijk bij invoer van bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals machines en

inventaris. Een van de voorwaarden is dat het bedrijfsmiddel minimaal USD 10.000

waard moet zijn. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de Ontvanger der Directe

Belastingen een 'verklaring van geen bezwaar' afgeeft, wat doorgaans alleen mogelijk is

als de ondernemer geen openstaande belastingschulden heeft, of een adequate be-

talingsregeling heeft getroffen. Zo een verklaring is ook nodig voor verlenging van een

vergunning. Bij de aanvraag (loket Registratie, 1e verdieping van het belastingkantoor,

Van Sommelsdijckstraat 27) wordt u daarom gevraagd waarvoor u de verklaring nodig

heeft. Dit alles onderstreept het belang van het tijdig en juist voldoen aan fiscale ver-

plichtingen en het waar nodig inschakelen van professionals ter bewaking van kansen

en risico's. (Bron: Marcel Persad, belastingadviseur bij BDO Tax Advisory)

27ste Intersessional Meeting 

CARICOM Staatshoofden
"De Caricom gaat het hele gamma van opties waarover zij beschikt
aanwenden om de dreigende bankencrisis in de regio te voorkomen".
Dit zei Dean Barrow, premier van Belize en voorzitter van de CARI-
COM, tijdens de woensdag j.l. afgesloten 27ste Intersessional
Meeting van de Conferentie van Staatshoofden van de Caribische
Gemeenschap, waarin ook vice-president ir. Michael A. Adhin
namens Suriname participeerde. 

Barrow benadrukte de

noodzaak van collectieve

acties en mobilisatie om-

dat daardoor meer bereikt

kan worden dan wanneer

de lidlanden individueel

gaan optreden. Deze col-

lectieve benadering zou-

den de lidlanden volgens

Barrow nooit uit het oog

mogen verliezen of ervan

afwijken. De staats-

hoofden besloten tot het

oprichten van een 'High

level advocacy group' die

geleid zal worden door

Gaston Browne, de pre-

mier van Antigua &

Barbuda. Hij kreeg als

missie: "to present the

community's interest at all

levels, including with the

United Nation (UN), the

World Trade Organization

(WTO) and the United

States Congres. Hiermee

wordt beoogd bij alle sleu-

telspelers te benadrukken

hoe absoluut existentieel

deze aangelegenheid

voor de CARICOM is. De

dreigende crisis betreft

het mogelijk verlies van

toegang tot internationale

financiele markten, voor

autochtone regionale ban-

ken. Diverse internationa-

le banken, voornamelijk in

de Verenigde Staten van

Amerika, laten namelijk

gebrek aan bereidheid

doorschemeren 'to con-

tinue carrying their busi-

ness'. Op een persconfe-

rentie na afsluiting van de

conferentie ging Dean

Barrow uitvoerig in op

deze aangelegenheid

waarvoor, naar hij zei,

geen eenvoudige oplos-

sing zou zijn.            RMD

Governor CBvS informeert

over valutaveilingen
Governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS)
heeft woensdag jongstleden bij de KKF het bedrijfsleven geïnfor-
meerd over de op handen zijnde valutaveilingen. Hij gaf aan geen
voorstander te zijn van weer een devaluatie, zoals voorgesteld door
het IMF en dat daarom na overleg besloten is voor het alternatief van
een valutaveilingen. De overheid gaf de afgelopen periode meer uit
dan zij had ontvangen en dat werkte terug op de wisselkoers. Er ont-
stond een massaal zoeken naar deviezen wat terugvertaald werd naar
de banken. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelde voor de
Surinaamse munt weer te devalueren, gericht op een veel hogere
koers. Het IMF stelt hoge condities voor leningen en als die zijn goed-
gekeurd mag je dan verder stappen naar  de IDB etc. De governor zei
dat een tweede zware devaluatie zou resulteren in verlies van ver-
trouwen in de CBvS. Het alternatief was gaan naar een markt confor-
me wisselkoers. De wisselkoers zal dan bepaald worden door vraag
en aanbod vanuit de samenleving. 

Transformatie         
"Binnen de CBvS en an-

dere sectoren van de eco-

nomie zal een grote trans-

formatie moeten plaats-

vinden en goede liquidi-

teitsmanagement wordt

een vereiste. Inmiddels

zijn positieve gesprekken

gevoerd met relevante

organisaties w.o. de

Cambiohouders" aldus de

Governor. De valutavei-

ling beoogt  een markt-

conforme wisselkoers te

bewerkstelligen.  Handha-

ven van verschillende wis-

selkoersen heeft voor- en

nadelen voor verschillen-

de sectoren. Ook voor de

CBvS schept dit proble-

men en zij lijdt ook verlie-

zen. De CBvS wil de sa-

menleving weer de gele-

genheid bieden zaken te

doen met de banken. Alle

discrepantie tussen de

bedrijven heeft  veel ruis,

armoede etc. doen ont-

staan bij verschillende an-

dere sectoren, zegt

Gersie. Hij vraagt het be-

drijfsleven naar economi-

sche statistieken opdat de

CBvS een prognose kan

maken en de liquiditeiten

massa's kan berekenen

o.b.v. de monetaire instru-

mentale gerichtheid.

Demonstratie           
Na de inleiding werd ge-

demonstreerd hoe de va-

luta veilingen zullen verlo-

pen. Elke week wordt een

veilingbedrag aangege-

ven. De algemene banken

zijn de participanten, die

maximaal 3 biedingen

doen tegen koersen die

ze zelf bepalen. De CBvS

hanteert wel een mini-

mum en maximum koers.

Elke bank plaatst zijn bod

dat daarna door een exe-

cutor wordt gevalideerd.

De biedingen kunnen niet

worden teruggedraaid. Na

de valutaveilingen zal de

CBvS de biedingen toe-

wijzen en wel van de

hoogste naar de laagste

koers.  Aan de hand van

de geboden koersen zal

een gemiddeld worden

gehanteerd. De veilingen-

koers wordt dan de week-

koers. Deze koers zal dan

gelden tot de volgende

veilingkoers. Hoelang dit

systeem zal duren is nog

niet bekend. Aldus een

greep uit de presentatie.   

RMD

Geen
Ondernemersavond 

deze week 
i.v.m. voorbereidingen

KBF

KKFacts

Belastingtip (5)

Made in Suriname beurs

voor de volgende sectoren:

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en

bijenteelt.  

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kle-

ding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie,

kunst, huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines,

rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten,

etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroe-

rend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwer-

kingsbedrijven.

27 april - 1 mei 2016
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat

Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

Beste ondernemer, 

uw KKF-jaarbijdrage op

tijd voldoen is een 

voortreffelijk voornemen.

Dit kan van ma. - vrij. van

08.00 - 15.30 uur bij de

kassa van de KKF.

STOP
ONE

WINDOW

Klant en communicatie en product presentatie

De kop van dit artikel was het thema waarover studenten van
Hogeschool Janssen en Partners een viertal presentatie gaven op
onze ondernemersavond. Onder de titel 'Tevreden klanten vergroten
uw marktaandeel' ging de eerste groep studenten in op het behoud
van klanten op de lange termijn en adviseerden zij ondernemers om
consequent verwachtingen van de klanten te overtreffen.

De tweede groep studen-

ten presenteerden het

thema: 'Help, ik jaag mijn

klanten weg' en aan de

orde kwam het versterken

van het contact met klan-

ten via klantgerichte com-

municatie. Belangrijke

punten hierbij betreffen:

bereikbaarheid en toe-

gankelijkheid, houvast,

persoonlijke aandacht,

maatwerk en tijdigheid.

Groep 3 behandelde het

onderwerp: 'Is de klant al-

tijd koning?' waarbij werd

uitgewijd over de relatie

klant en medewerker en

hoe conflicthantering toe-

gepast kan worden tot be-

houd van een goede rela-

tie met klanten. Via een

show case getiteld: 'Psst

…klantenwerving, klant-

behoud, enkel zilver, sa-

men goud' liet groep 4

zien dat adequate pro-

ductpresentatie essentieel

is voor klantenwerving en

klantbehoud en dat een

marktleider een onderne-

mer is met een sterke

identiteit,die creatief en

innovatief is. Aan de 4

presentaties hebben mee-

gewerkt: Groep 1: Nicole

Soemopawiro (KKF),

Stuart Kromokarijo (DSB)

en James Padji (EBS).

Groep 2: Marcia Aloe-

wanai en Gilbert Bendt

(DSB), Sherida Risseeuw

(Fernandes) en Danny

Fong (EBS). Groep 3:

Christal Chin-A-Foeng en

Mirjiam Karijokromo

(Finabank), Albertus Bruy-

ning (SAO) en Juan

Hirschfeld (Sutec). Groep

4: Ernst Terborg (DSB),

Viresh Dharmlal (EBS),

Marjorie Tajib (soRena's

Winery) en Christine Pono

(Misabi testmanagement).  

RMD


