
 

JAARBEURS 2019 

GESCHIEDENIS 

Wijlen de heer C.H.H. Jongbaw nam na de Tweede Wereldoorlog het initiatief tot het houden van 

de Jaarbeurs in Suriname. De eerste Jaarbeurs Suriname werd in 1954 geopend. Indertijd was 

deze bedoeld als nationale beurs rond Srefidensi. Deze periode is aangehouden door de KKF, 

omdat het gunstig uitkomt, net voor de decemberdrukte. 

In 1992 zette de KKF via open dagen haar ‘trade promotion’ activiteiten voort. Deze open dagen 

werden één maal per jaar gehouden. In dit jaar startte de KKF wederom met het organiseren van 

beurzen. Gestart werd met de Nationale Productiebeurs. 

In 1997 werd er na een lange onderbreking weer de Jaarbeurs georganiseerd in Suriname. Deze 

beurs wordt thans één maal per jaar gehouden en is het grootste handelsevenement in Suriname. 

Deelnemende economische sectoren: 

− Primaire sector (grondstoffen: landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw) 

− Secundaire sector (productie- en verwerkingsindustrie) 

− Tertiaire sector (dienstverlening, ict, banken) 

− Quartaire sector(niet-commercieel) (onderwijs, cultuur) 

Deelnemende instituten / bedrijven: 

− Publiek 

− Privaat 

STATISTIEK 

JAAR DEELNEMERS BEZOEKERS 

2006 191 100.922 

2007 171 114.652 

2008 161 90.542 

2009 175 92.651 

2010 152 108.462 

2011 160 95.715 

2012 158 84.829 

2013 150 88.314 

2014 174 98.012 

2015 167 80.999 

2016 126 82.816 

2017 139 78.550 

2018 138 75.608 

 

  



 

BEURSORGANISATOREN 

Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)  

Op 1 mei 1910 vond de oprichting plaats van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het 

gebouw van De Surinaamsche Bank N.V. te Paramaribo. De leden werden niet gekozen doch 

werden benoemd voor een jaar. Het ledental was 9. Voorzitter was de heer K. Kroessen en 

secretaris de heer J. Nahar. Onder voorzitterschap van de heer R.G. Vervuurt, werd in 1938 het 

ledental uitgebreid van 9 tot 11. Zeer belangrijk voor de Kamer was dat het Handelsregister in 

werking trad volgens de regeling van de Handelsregisterverordening van 1936 no. 149, die 

voorschrijft dat iedere zaak in het Handelsregister ingeschreven moet worden. Er werd toen een 

straatcontroleur benoemd die tot taak had na te gaan welke zaken wel of niet ingeschreven 

stonden. 

Taken en Bevoegdheden  

De Kamer heeft de volgende taken en bevoegdheden: 

− het beheren van het Handelsregister 

− het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven 

− het bevorderen van de werkzaamheden en de ontwikkeling van het bedrijfsleven met 

inachtneming van het algemeen belang 

− het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven 

Missie  

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en 

daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen 

en te versterken. 

Doelstellingen en Strategieёn 

− Een milieu dat bevorderlijk is voor de groei en ontwikkeling van alle ondernemingen, in het 

bijzonder middelgrote en kleine (MKB) ondernemingen. 

− Het actief bepleiten van het belang van het particuliere ondernemerschap als motor voor 

economische groei. 

− Het actief bepleiten van het belang van de middelgrote en kleine ondernemingen (MKB) als 

de belangrijkste verschaffers van werkgelegenheid. 

− Het actief voorstaan van een belastingsysteem dat het ondernemerschap stimuleert. (Het 

belastingstelsel is het belangrijkste instrument om ondernemers te stimuleren of te 

ontmoedigen, of het nu gaat om inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, 

exportbelasting of zelfs de heffing op grondstoffen, etc.). 

− Het identificeren en toegankelijk maken van adequate financiering voor ondernemingen. 



 

− Helpen bij het creëren en implementeren van een integraal industrieel ontwikkelingsplan 

gebaseerd op internationale milieu-, veiligheids- en gezondheidsnormen en trends, rekening 

houdend met de belangen van de Inheemsen en de Marron Gemeenschappen. 

− Het intensiveren van activiteiten die de handel bevorderen. 

− Het verbeteren van de communicatie over en weer tussen de KKF, ondernemers en andere 

relevante partijen. 

Stichting Business Fairs & Events Suriname  

De Stichting Business Fairs & Events Suriname afgekort stichting BUFES is een werkarm van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken.    

Bufes heeft als doel: 

a. organiseren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de promotie van het land Suriname, haar 

producten en diensten, middels o.a. beurzen en handelsmissies; 

b. het organiseren van beurzen en daaraan gerelateerde activiteiten voor de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken; 

c. het organiseren van activiteiten die de productie en handel tussen bedrijven in en buiten 

Suriname kunnen bevorderen; 

d. het exploiteren van gebouwen, terreinen en andere faciliteiten; 

e. het identificeren van al hetgeen dat bevorderlijk is voor het bovenstaande in de ruimste zin 

des woords, voor zover wettelijk toegestaan. 

Sedert 2003 is het beursgebeuren ondergebracht bij de stichting BUSOS (Business Support  

Organization Suriname). Vanaf 2019 is deze overgenomen door stichting BUFES (Business Fairs 

& Events  Suriname), die dit verder moet professionaliseren. 

JAARBEURS 2019 

Datum: woensdag 27 november – dinsdag 3 december 2019 

Tijd: 17.00 u – 23.00 u 

Locatie: KKF Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg  # 37 

 

DEELNAME VOORWAARDEN 

− Een deelnemer moet zijn geregistreerd in het handelsregister van KKF of van het betreffende 

land en moet een volledig ingevuld deelnemersformulier en een uittreksel van het 

handelsregister indienen op het Beurssecretariaat.  

− Een deelnemer moet 100% van de totale huurprijs  voldoen binnen de aangegeven deadline 

voor registratie. 

- Eet – en drinkgelagen dienen geregistreerd te zijn in het KKF Handelsregister en moeten het 

volgende indienen:  



 

• Food Handler Keurings Certificaat van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg 

(BOG) 

• Vergunning van de districtscommissaris van desbetreffend resort/ district en of van 

het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme  

 

STANDOMSCHRIJVING 
Airco-hallen: 

- booths zijn opgetrokken 

met panelen 

- algehele verlichting en 

airco 

- vloermat in alle drie 

hallen 

- Exclusief décor en 

stopcontacten 

- Afmetingen: 3 × 3, 4 × 5, 

6 x 6 en hoekstands met 

diverse afmetingen 

- Inclusief badges (het 

aantal is afhankelijk van 

de grootte van de stand) 

Terrein: 

- Stands zijn opgetrokken 

met ijzeren pilaren en 

hebben een zinken dak 

zonder wanden 

- 3 TL lampen 

- Exclusief: décor en 

stopcontacten 

- Terrein is geheel 

betegeld 

- Afmeting: 4 × 5 

- Inclusief: badges (het 

aantal is afhankelijk van 

de grootte van de stand) 

Zelfbouwstands: 

- Open ruimte zonder 

voorzieningen 

- Inclusief badges (het 

aantal is afhankelijk van 

de grootte van de stand) 

- Afmeting: ruimtes vanaf 

80 m2) 

 
Airco-zalen: 

- booths zijn opgetrokken 

met panelen 

- algehele verlichting en 

airco 

- vloer is geheel betegeld 

- Exclusief décor en 

stopcontacten 

- Afmetingen: 3 × 3 en     

4 × 3 

- Inclusief badges (het 

aantal is afhankelijk van 

de grootte van de stand) 

Open Buitenhal / 

Uitbouwhal  

- Stands zijn opgetrokken 

met ijzeren pilaren en 

hebben een zinken dak 

zonder wanden 

- 3 TL lampen 

- Exclusief: décor en 

stopcontacten 

- Vloer is geheel betegeld 

- Afmeting: 3 × 3 en 5 x 5 

4 x 5 (uitbouw) 

- Inclusief: badges (het 

aantal is afhankelijk van 

de grootte van de stand) 

Food Court: 

- 2 stopcontacten van elk 

500W in elk stand. 1 

stopcontact aan de 

linker als rechter muur 

van de stand 

- 3 TL lampen 

- Wasbak met kraan 

- Afmetingen: 3.5 x 6 m 

en 4.5 x 6 m 

- Inclusief badges (het 

aantal is afhankelijk van 

de grootte van de stand 

 

ELECTRA 

- Gelieve op uw formulier aan te geven welke aparaten u zult aansluiten, alsook de gewenste 

aansluit lokatie (links/ rechts/ midden/ achter/ voor) in uw stand (zie tekening op het formulier)  

- Let op de deadlines voor opgave en betaling! Electra-aansluitingen worden geplaatst na de 

betaling. 

- Indien na het verstrijken van de deadline het aanbrengen van aansluitingen technisch/ 

organisatorisch nog mogelijk is, zal de participant die van deze mogelijkheid gebruik wenst te 

maken, een toeslag in rekening worden gebracht.  

- De stands worden geleverd zonder stopcontacten. Deze zal u naar behoefte moeten 

aanvragen (zie bestelformulier voor bijkomende voorzieningen).  



 
- De deadline voor het aanvragen van extra electra-aansluitingen is vastgesteld op uiterlijk 

vrijdag 8 november 2019.  

- Het gebruik van powerstrips op een stopcontact is toegestaan mits men zich houdt aan het 

aangevraagd vermogen.   

- Het gebruik van driewegstekkers en hallogeen-lampen is niet toegestaan!  

- Bij constatering daarvan zal u gevraagd worden deze te verwijderen.  

- Onregelmatigheden en/ of storingen dienen onmiddellijk doorgegeven te worden aan Stg. 

Bufes. 

- Stg. Bufes is niet aansprakelijk voor schade aan electrische apparaten. 

 

BADGES  

Men kan een keuze maken uit badges op naam en/of badges op bedrijfsnaam. 

A. BADGE OP NAAM 

Deze badge is in combinatie met persoonsgegevens van de houder en geeft ongelimiteerde 

toegang tot de beurs. Legitimatie is verplicht.  

B. BADGE OP BEDRIJFSNAAM 

Deze badge geeft voor 8 (acht) maal toegang tot de beurs. 

C. BADGE VOOR FOODCOURT: 

Houders van deze badges hebben ongelimiteert toegang tot de beurs en kunnen gebruik 

maken van de speciale ingang via de SPG. Legitimatie is verplicht.  

Houders van deze badges moeten zich in de periode 13 augustus t/m 31 oktober 2019 

aanmelden op het beurssecretariaat voor het maken van een pasfoto met medeneming van 

een identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs). 

D. BADGE VOOR SECURITY 

Deze is een badge bestemd voor bewakingspersoneel dat buiten de beursuren moet werken. 

Deze badge wordt van de volgende informatie voorzien: bedrijfsnaam, foto en 

persoonsgegevens van de houder. 

Let op: 

- bestellen van extra badges op bedrijfsnaam/ naam /catering is niet mogelijk! Verloren en 

beschadigde badges worden niet vervangen. Reeds aangevraagde badges kunnen niet meer 

gewijzigd worden! 

- Security badges zijn niet gratis. Security personeel kunnen worden ingehuurd van bedrijven 

die de Stg. BUFES aanraadt. Salaris voor een guard zijn voor de rekening van de participant. 

 

 

 

 



 
BADGE AANTALLEN: 

Airco hal Airco zalen Open/ Uitbouw hal Terrein stand Food court 

3 x 3 (3 badges) 3 x 3           

(3 badges) 

3 x 3 (3 badges) 4 x 5 (3 

badges) 

3.5 x 6 (6 badges) 

4 x 5 (6 badges) 4 x 3                
( 4 badges) 

4 x 5 (3 of 6 badges)  4.5 x 6 (9 badges) 

5 x 3.87 / 5 x 3.70    

(6 badges) 

 5 x 5 (8 badges)   

6 x 6 (12 badges)    4 x 5 (6 badges) 

5 x 7.70 / 5 x 7.74 

(13 badges) 

    

5 x 5 (8 badges)     

     

Zelfbouwstand (oppervlakte delen door 9 en vermenigvuldigen met 3) 

 

PROMOTIE 

De KKF zorgt voor de algemene promotie van de beurs via haar eigen televisie station, de Suriname 

Community Choice (SCC). Deelnemers kunnen ook gebruik maken van dit medium voor hun eigen 

promotie. Voor meer informatie gelieve contact te maken met onze communicatie afdeling op tel. 433456 

of via email: info@communitychoice.sr.   

Het distribueren, samplen en of flyeren dient binnen uw stand te gebeuren. Buiten en op de looppaden is 

NIET toegestaan! Bij het niet opvolgen van boven-genoemde regel zal er onverwijld maatregelen tegen u 

worden genomen. 

Indien u een naambord wenst gelieve deze aan te geven bij het reserveren. 

Bedrijven die speciale attracties hebben (z.a. aanhuren artiesten, loterijen, etc.) tijdens de beurs dienen 

zich te houden aan de wettelijke bepalingen. Stg. Bufes kan een copie van de daartoe behorende stukken 

opvragen. Let op de regels die gelden voor muziek en geluid. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1  

De deelnemer/participant moet ingeschreven zijn in het Handelsregister van de KKF en dient een 

ondertekend aanvraagformulier voor deelname te hebben ingeleverd bij het beurs-secretariaat en het 

verschuldigd standhuurbedrag te hebben voldaan. Bij buitenlandse deelname moet de 

deelnemer/participant ingeschreven zijn in het Handelsregister van het desbetreffend land.   

ARTIKEL 2  

De toewijzing van ruimte(s) zal in principe plaatsvinden naar volgorde van inschrijving. Stg. Bufes is 

bevoegd om wijziging van lokatie door te voeren voor ruimtelijke ordening. Deelnemers die over een door 

hun speciaal bepaalde plaats willen beschikken, kunnen tegen bijbetaling van 50% van het huurbedrag 

daartoe in de gelegenheid worden gesteld. 

 



 
ARTIKEL 3  

De participant* mag de door Stg. Bufes toegewezen stand(s) niet aan een derde in gebruik afstaan of 

verhuren. 

ARTIKEL 4  

Uitsluitend de producten en diensten zoals aangegeven op het deelnemersformulier mogen worden 

geëxposeerd en eventueel aan de man worden gebracht. Stg. Bufes behoudt zich het recht voor om 

bedrijven of organisaties en/of producten en diensten welke niet in overeenstemming met de beurs zijn en 

daarbij het karakter van de beurs doen ontaarden of het algemeen belang schaden, af te wijzen. De verkoop 

van levensmiddelen voor directe consumptie is niet toegestaan in de stand(s) zonder schriftelijke 

toestemming van Stg. Bufes. 

 

ARTIKEL 5  

Indien er sprake is van deelname met een zelfbouwstand moet het ontwerp, inclusief de afmetingen, uiterlijk 

14 dagen vóór aanvang van de beurs ter keuring worden voorgelegd bij Stg. Bufes. 

ARTIKEL 6 

Electra-aansluitingen vinden plaats na betaling. Opgave en betaling van deze aansluitingen dienen uiterlijk 

3 weken vóór aanvang van de beurs te geschieden. Indien aansluitingen technisch nog mogelijk zijn na het 

verstrijken van deze deadline, zal de participant een toeslag van minimaal 50% van het normale tarief in 

rekening worden gebracht.  

ARTIKEL 7  

De participant is verplicht al zijn medewerkers (inclusief bewakers en shiftmedewerkers) van een badge 

van Stg. Bufes te voorzien. De badge dient ter legitimatie en verschaft de drager toegang tot het 

beursterrein gedurende de gehele beurs. Nadere instructies van Stg. Bufes dienen opgevolgd te worden. 

ARTIKEL 8  

Van participanten wordt verwacht dat zij op de eerste dag van de beurs uiterlijk om 15.00 uur gereed zijn 

met de inrichting van hun stands, omdat het terrein vanaf dat tijdstip niet meer toegankelijk is voor 

voertuigen en uiterlijk 15.30 uur alle voertuigen verwijderd dienen te zijn van het terrein. 

ARTIKEL 9  

Bestuurders van voertuigen der standhouders mogen voor de aan- en afvoer van materialen, goederen en 

producten t.b.v. de stand(s) het beursterrein tot twee uur vóór de openingstijd van de beurs op- en afrijden 

en voorts weer vanaf één uur na sluitingstijd van de beurs op de desbetreffende dag. 

ARTIKEL 10  

De bestuurders en inzittenden van de voertuigen der standhouders moeten zich steeds bij de wacht aan 

de poorten melden en legitimeren; zij dienen het voertuig  na uit- of ingeladen te hebben, direct weer van 

het terrein te verwijderen. Achtergelaten voertuigen zullen in opdracht van Stg. Bufes op kosten van de 

standhouder verwijderd worden. 

ARTIKEL 11  

Bij de inzet van eigen bewaking dient de participant het beurssecretariaat hiervan op de hoogte te stellen. 

Deze eigen bewaking staat onder supervisie van de beursbewaking. Voor nadere informatie hieromtrent 

dient men contact op te nemen met het beurssecretariaat.   



 
ARTIKEL 12  

I.v.m. de beveiliging van het beurscomplex worden de poorten twee uren na de beurssluiting tot de 

volgende ochtend 09.00 uur voor een ieder inclusief voertuigen gesloten. 

ARTIKEL 13  

De participant dient zijn eigen stand(s) en omgeving voortdurend en met name na elke dagelijkse sluiting 

schoon te maken en vrij te houden van afval, overtollig materiaal en alles wat de aanblik en/of het milieu 

zou kunnen verstoren en/of vervuilen. 

ARTIKEL 14  

Het ten gehore brengen van muziek of geluid in de stand(s) welke voor overlast kan zorgen, is verboden. 

De participant dient zijn producten en diensten te exposeren zonder geluidsoverlast te veroorzaken. 

Wanneer dit door Stg. Bufes wordt geconstateerd kan dit leiden tot afsluiting van de stroomvoorziening 

en/of de stand(s). 

ARTIKEL 15  

Afzegging van deelname dient uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de beurs schriftelijk te geschieden. 

Hierbij wordt een ‘cancellation fee’ ten bedrage van 25% van de totale standhuur in rekening gebracht. Bij 

afzegging binnen 30 dagen voor aanvang van de beurs zal er geen restitutie plaatsvinden. 

ARTIKEL 16  

Opruiming van de stand dient binnen één dag na sluiting van de beurs plaats te vinden. De participant is 

verplicht bij opruiming van de stand(s) al hetgeen onder zijn verantwoordelijkheid is aangebracht te 

verwijderen, zonder beschadiging van stand(s), gebouwen, installaties enz. 

ARTIKEL 17  

Stg. Bufes stelt zich niet aansprakelijk voor schade geleden door de participant door verlies, diefstal en/ of 

gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van Stg. Bufes. De participant is aansprakelijk voor elke schade, 

ongeacht het feit of de schade is ontstaan door schuld van de participant dan wel door schuld van derden 

toegebracht aan have en goed van Stg. Bufes die tijdens de beurs onder het beheer van de participant 

berust(te). 

ARTIKEL 18  

Bij geschillen tussen deelnemers m.b.t. het gebruik van merknamen en/ of patenten zullen 

belanghebbenden zich moeten wenden tot de kortgedingrechter. 

ARTIKEL 19  

Stg. Bufes kan nadere regels vaststellen bij elke beurs. Stg. Bufes behoudt zich het recht voor om deze 

algemene voorwaarden naar alle redelijkheid en billijkheid toe te passen.   

ARTIKEL 20  

De participant dient zich stipt te houden aan de onderhavige voorwaarden, de wettelijke bepalingen, de 

openbare orde, de goede zeden en de overeengekomen standafmetingen. Nalating hiervan zal 

ontegenzeggelijk leiden tot het treffen van geëigende maatregelen door Stg. Bufes. Alle geschillen die 

verband houden met of voortvloeien uit de toepassing van deze voorwaarden, zullen bij arbitrage beslecht 

worden. Partijen kiezen als arbiter de heer Mr. R. Soerdjbalie en bij diens afwezigheid of ontstentenis een 

door hem aan te wijzen persoon als diens plaatsvervanger. Indien de participant zich niet met het besluit 

kan verenigen, zal sluiting van de desbetreffende stand(s) staande de beurs kunnen plaatsvinden. 



 
ARTIKEL 21  

Voor nadere informatie, toelichting of assistentie anderszins tijdens de beurs, gelieve men zich te wenden 

tot het beurssecretariaat dat zich op het kantoor van Stg. Bufes op het KKF - beursterrein bevindt. 

*Onder participant wordt in deze voorwaarden zowel de vrouwelijke als de mannelijke deelnemer 

bedoeld. 

*Stg. Bufes (Stichting Business Fairs & Events Suriname) 

 

DEADLINE VOOR RESERVERINGEN EN BETALINGEN 

Opgave van badges (N/BN) Uiterlijk donderdag 31 oktober 

Aanmelden foodcourt- en security badge Di. 22 oktober – vrij. 8 november 

Ophalen van badges Za. 23 – woe. 27 november 

Aanvraag electra-aansluitingen Uiterlijk vrij. 8 november 

Reservering/ betaling bedrijfsvlag(gen) Uiterlijk vrij. 8 november 

Inleveren vlaggen Di. 29 oktober – di. 19 november 

Aanvang inrichten/ opzetten hal & terreinstands Di. 26 november vanaf 07.00 am – 23.00 pm 

Aanvang inrichten oplucht/ zelfbouw  Ma. 25 en di. 26 november steeds van (07.00 am – 

24.00 pm) en woe 27 november vanaf 07.00 am – 

15.00 pm) 

Opruimen/ verwijderen van standmaterialen Uiterlijk do 5 december 

*N=Naam *BN=Bedrijfsnaam 

Let op: 

Electra aanvragen na vrij 8 november tot uiterlijk woen 20 november 2019 zijn onderhevig aan een 

toeslag. 

Aanvragen na 20 november tot uiterlijk 27 november zijn onderhevig aan 100 % toeslag. 

CONTACT 

Stichting Business Fairs & Events Suriname 

Beurssecretariaat 

Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg # 37 

Tel: 532300/ 438945 

App #: 8769895 

E-mail: info@bufes.sr 

Website: www.bufes.sr 

Facebook page: Business Fairs & Events Suriname 

TV Kanaal 20.2: Suriname Community Choice (SCC), De beurs in uw huiskamer. 

mailto:info@bufes.sr
http://www.bufes.sr/

