MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
VOORLICHTING & COMMUNICATIE

BEKENDMAKING

Het Ministerie van Justitie en Politie maakt hierbij bekend, dat voertuigen die niet meer bedrijfszeker zijn - en dus
afgeschreven – ten verkoop worden aangeboden.
Er is in deze gekozen voor een verkoop bij inschrijving, waarbij het voertuig
wordt toegewezen aan de hoogstbiedende.(hoogste bieder).
● Alle daarvoor in aanmerking komende voertuigen zijn duidelijk genummerd;

Procedure:
1. Gedurende de week van 19 maart 2018 tot en met 26 maart 2018 van 08.00.u.- tot 15.00 uur, worden
belangstellenden in de gelegenheid gesteld de voertuigen te bezichtigen. De locaties zijn: het terrein van
RBT-Midden, aan de Tibitistraat no.5-7, te Paramaribo, de afdeling Technisch Beheer te Geyersvlijt en bij
Politie Post Santo Dorp.
2. De voertuigen zijn voorzien van een veiling nummer (kentekennummer);
3. Ter plaatse worden inschrijvingsformulieren overhandigd aan belangstellende;
4. De formulieren worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde
bus/doos bij RBT-Midden/ Technisch Beheer Korps politie Suriname te Geyersvlijt/ Politie Post Santo Dorp.
5. Onmiddellijk na sluiting op dinsdag 27 maart om 8.00 u wordt de bus/doos geopend, de formulieren
ontvouwd en gerangschikt op volgnummer van het voertuig waarvoor is ingeschreven;
6. De hoogste bieder komt in aanmerking voor het voertuig waarop is geboden: hij/zij wordt daarvan op de
hoogte gesteld.
7. Betrokkene is verplicht om binnen 01 (één) werkdag na de bekendmaking het verschuldigd bedrag te
voldoen op het Bureau van RBT-Midden bij de voorzitter van de Commissie Voertuigen;
8. Indien het betalingstermijn is verstreken wordt de eerstvolgende hoogste bieder in de gelegenheid gesteld
het voertuig te kopen. Punt 7 is daarna wederom van toepassing
9. Na de betaling dient de koper het voertuig onmiddellijk af te halen.
10. Bij een gelijke bod wordt in bijzijn van betrokken inschrijvers geloot om te bepalen aan wie het voertuig
wordt toegewezen.

De punten 7 en 8 zijn daarna wederom van toepassing.
11. Inschrijvers die zich niet aan de betalingsverplichtingen houden, zijn verplicht aan de staat Suriname een
vergoeding te betalen gelijk aan het verschil met de direct volgende inschrijver.
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