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UITGELICHT

 M
et een vestiging in Curaçao 
en uiteraard in Nederland 
richt Na Kaminda zich op 
emigranten, expats en on-
dernemers die permanent 

of voor kortere tijd naar Curaçao of Bonaire 
vertrekken. Uw eigen bedrijf starten op de 
Nederlandse Antillen? Na Kaminda weet hoe! 
Daarnaast heeft Na Kaminda veel ervaring 
met het aanvragen van vergunningen en de 
bijbehorende procedures, en kunnen ze u van 
A tot Z begeleiden bij uw verhuizing naar de 
Caribbean. Woont u in het buitenland?
Ook dan kunt u aankloppen bij Na Kaminda. 
Dienstverlening staat voor hen gelijk aan 
maatwerk en stoelt niet op het ‘one-size-fi ts-
all’ principe. De tarieven zijn serieus, reëel en 
in verhouding met de verleende diensten. 
Na Kaminda hecht groot belang aan eerlijke 
voorlichting, duidelijkheid en transparantie 
door heldere communicatie en houdt niet van 
verassingen. Speerpunten zijn tevens: privacy, 
helder inzicht in het eigen dossier en een op-
timale beveiliging van persoonlijke gegevens.

Curaçao
Victor en Liesbeth Hogendoorn zetten eind 
2017 de stap om te emigreren naar Curaçao. 
Liesbeth vertelt: “Na Kaminda heeft onze 
bedrijfsoprichting verzorgd en het hele 

papiertraject uit handen genomen. Naast 
een persoonlijk gesprek waarbij kritische 
vragen werden gesteld,  konden we ook online 
terecht in onze eigen inlogomgeving op de 
website. Daar werd exact bijgehouden wat 
er al geregeld was en wat nog gedaan moest 
worden. Zo kun je niets vergeten. 
Na Kaminda houdt zeer nauw contact via 
telefoon en e-mail om niets aan het toeval 
over te laten. Wij hebben ervoor gekozen om 
ook onze verhuizing en het transport van 
onze container via Na Kaminda te laten ver-
lopen. Ze zaten er bovenop en hebben ervoor 
gezorgd dat alles goed werd afgehandeld. 
Alles wat er kwam kijken bij het opzetten 
van ons eigen bedrijf op Curaçao heeft Na 
Kaminda voor ons geregeld, van notaris tot 
de inschrijving bij de KvK. Samen konden wij 
direct de juiste wegen bewandelen om de 
nodige documenten bij elkaar te krijgen. Dit 
scheelt niet alleen tijd, maar ook veel ergernis 
en uiteindelijk ook geld. Mijn moeder van 78 
is met ons meeverhuisd, en dat is toch een 
extra zorg. Na Kaminda kon ons de juiste 
adviezen geven voor wat betreft de zorg voor 
haar. Ook konden ze ons helpen bij kleinere 
zaken. Zo hebben wij bijvoorbeeld via Na Ka-
minda tijdelijk meubilair en huisraad kunnen 
huren tot onze eigen spullen zullen arriveren. 
Voor iedereen die al genoeg te regelen heeft 

en zo soepel mogelijk een emigratie wil gaan 
ondernemen, zou ik echt aanraden om daar 
wat extra geld aan te spenderen door het 
inhuren van Na Kaminda. Zij geven duidelijk 
aan wat te doen en waar je op moet letten. 
Vergeet niet dat een betrouwbaar aanspreek-
punt voor vragen enorm waardevol is in deze 
stressvolle periode.”

Bonaire
Annick Leclerq vertrok begin 2018 samen met 
haar echtgenoot vanuit België naar Bonaire. 
Annick: “Na Kaminda heeft ons bijgestaan 
in de aanvraag voor onze verblijfsvergun-
ningen. Zij hebben dit gehele traject van A 
tot Z uitgevoerd, evenals de vestiging van 
onze lokale vennootschap. Omdat de lokale 
wetgeving voor immigratie van vreemde-
lingen net aan het veranderen was werd 
het – zeker voor niet-Nederlanders – haast 
onmogelijk om door de bomen het bos nog te 
zien. Gelukkig kon Na Kaminda ons vlot door 
de hele situatie heen loodsen. Wij hebben de 
begeleiding van Na Kaminda als erg goed 
ervaren, ze weten echt waar ze mee bezig zijn. 
Door deze begeleiding kregen we zelf een 
goed inzicht in alle lokale juridische zaken, 
dit helpt natuurlijk weer bij de afhandeling 
van aanvragen. Ook over het contact met Na 
Kaminda ben ik zeer te spreken. Ze werken 
erg gestructureerd en georganiseerd, zijn 
beschikbaar, fl exibel en reageren heel snel op 
vragen en e-mails. Dat is wel zo fi jn.”  ■

Meer informatie: www.nakaminda.net

Na Kaminda: “Een betrouwbare 
partner in een stressvolle periode”

Goed voorbereid 
vertrekken naar

Curaçao of Bonaire

tekst nikki van schagen

“Voor een emigratie heb je veel te regelen. 
Na Kaminda geeft duidelijk aan wat te 

doen en waar je op moet letten”

VNL BEURSSPECIAL 2018.indd   13 31-01-18   10:14




