
de extra’s
Ogenschijnlijk kleine details zijn belangrijk om te zorgen voor een 
een zorgeloze overstap; dat zorgt voor minder stress vóór vertrek 
en het meteen kunnen genieten na aankomst.
• lokaal mobiel telefoonnummer (simkaart)
 vóór vertrek een lokaal tel.nummer, dus meteen bereikbaar
• post-adres vóór vertrek (postbus-nummer op het eiland)
 makkelijk i.v.m. het sturen van uw adreswijziging
• huurauto bij aankomst op het eiland
 desgewenst geleverd op het vliegveld direct bij aankomst
• vele andere denkbare extra’s
 klanten maken automatisch gebruik van ons lokale netwerk

overige diensten
• startpakket voor de zich oriënterende emigrant
 u heeft emigratieplannen maar waar moet u beginnen?
• antillenworkshops (in Nederland)
 praktische informatie, tips, do’s en don’ts
• introductiedag voor nieuwkomers, Curaçao
 praktische informatie, tips, do’s en don’ts en een stukje cultuur
• beheer van onroerend goed, Curaçao
 voor ‘overwinteraars’ en ‘tweede-huis-bezitters’:
 sleutelbeheer, toezicht, onderhoud van huis, tuin, zwembad etc.
• vertrekprocedure, Curaçao
 uitschrijving van Curaçao, ook indien u reeds vertrokken bent
• bedrijfsoprichting, Curaçao en Bonaire
  complete uitvoering van de oprichting, tevens vanuit NL of elders
 uitgebreid voorgesprek en advies over de mogelijkheden

Hoe bereikt u Na Kaminda

Telefoon

• Nederland +31 85 2011 411
• Curaçao +599 9 841 2727

Correspondentie:

• Nederland  postbus 3031  2601 DA  Delft, Nederland
• Curaçao postbus 8255  Willemstad, Curaçao

Internet en e-mail:

• website www.nakaminda.net
• e-mail info@nakaminda.net
• volg ons op twitter www.twitter.com/nakaminda

Wat is Na Kaminda
Na Kaminda is een Consultancy- en Service Bureau op het gebied 
van emigratie naar het Nederlandse deel van de Caribbean.
Hoewel Na Kaminda als organisatie gevestigd is op Curaçao is 
zij ook in Nederland vertegenwoordigd - een groot aantal klanten 
heeft de Nederlandse nationaliteit, dit ligt dus voor de hand.

Het Nederlandse gedeelte van de Caribbean is geen ‘verlengstuk’ 
van wat men in Nederland gewend is - dit behoort tot de meest 
hardnekkige misverstanden. Er zijn grote verschillen in cultuur en 
in de wijze waarop zaken geregeld en georganiseerd worden.

Wat doet Na Kaminda
Specifieke voorlichting en toegespitst advies blijkt vaak moeilijk 
te vinden. Na Kaminda voorziet in deze behoefte door het geven 
van goede en bruikbare adviezen waarbij zij de complexe zaken 
geheel voor haar klanten uitvoert.

Onze uitgebreide dienstverlening is opgebouwd uit losse modules, 
naar behoefte uitbreidbaar tot volledig verzorgde trajecten.
Klanten hebben slechts één aanspreekpunt en één dossier voor 
alle onderdelen, ongeacht of u in Nederland bent of op de Antillen.
Tevens hebben onze klanten interactief toegang tot hun dossier, 
online binnen een beveiligde omgeving - accuraat en up-to-date.

Voor wie is Na Kaminda
• voor emigranten en remigranten van en naar Curaçao of Bonaire
• voor expats en tijdelijk tewerkgestelden op Curaçao of Bonaire
• voor pensionados en overwinteraars op Curaçao of Bonaire
• voor (startende) ondernemers op op Curaçao of Bonaire
• voor studenten en stagiaires naar Curaçao of Bonaire
• voor ‘tweede-huis-bezitters’ op m.n. Curaçao

de basis diensten
• werk- & verblijfsvergunningen
 aanvraag en afhandeling voor Nederlanders en niet-Nederlanders
• boedelverscheping (incl benodigde van documenten)
 complete begeleiding en afhandeling
• huisvesting (huur vanaf 2 maanden en langer)
 op maat zoeken naar uw huisvesting n.a.v. persoonlijke wensen
• verzekeringen + overige verzekering-gerelateerde items
 voorlichting, advies en begeleiding, zowel privé als zakelijk
• ondersteuning voor (startende) ondernemers
 diensten voor werknemers, begeleiding van rechtspersonen etc.
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