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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

MOUGHAMES-SNIJDERS SHAKILAH 
AANSPR. LIFETIME MANAGEMENT N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 155, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HUBO SINT 

MAARTEN N.V.P/A PALM & ASSOCIATES 

SCHARLOO voorheen gevestigd te ORANGE 
GROVE RD. Z/N, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.13 januari 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MASTI N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER 

STREET 14 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAWLANI 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BACK STREET #100, PHILIPSBURG, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 5 STAR 
MARINE B.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan IVADIM N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 
UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.17 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MEES TONIA 
ZIJNDE DIR. OTTO WILLEM N.V.MEES 

INSURANCES voorheen gevestigd te 
ALMOND GROVE #171 , COLE BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SEA 
TREKKING ADVENTURE N.V. voorheen 
gevestigd te WELLINGTON ROAD # 31, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 20 december 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ART & ALE 
CONSTRUCTION & MAINTANANCE N.V. 

voorheen gevestigd te ARK SHELL ROAD # 1, 
GUANA BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan J.W. SLOAN 
GALLERY N.V. voorheen gevestigd te UNION 
ROAD # 29, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.13 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MEREX N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 

ROAD #4 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 
SHIVLINGUM N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET #92-B, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan B.R.T.C. 
SEWING N.V.SEW & SEW UPHOLSTERY 

SERVICE voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 54, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JAYESH N.V 
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN 
ROAD 25B, SUCKERGARDEN, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MEXCO S.M. 
N.V.TUFF KOTE DINOL voorheen gevestigd 

te ORANGE GROVE RD. # 4 , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SONG LINES 
N.V. voorheen gevestigd te A.C. 

CANNEGIETER STREET # 8, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 december 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BALACLAVA 
N.V.P/A ST. MAARTEN RESORT HOTEL 

AND CASINO voorheen gevestigd te LITTLE 
BAY ROAD #19,, LITTLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 janauri 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JBL HOMES 
B.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
ROAD # 10, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.13 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MONDESIR 
CESARELSA CATALINA voorheen gevestigd 

te WALTER J.A. NISBET ROAD 29-A , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOUALIGA 
ART & FRAMING N.V. voorheen gevestigd te 

CASHEW TREE ROAD# 9, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 januari 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BETHEL 
PROPERTY SOLUTION N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 64, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JC 
COLLECTIONS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 65, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.17 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MR. JEAN 
ETIENNE DIR. OF PARROT SIGHT N.V. 

voorheen gevestigd te ZORG EN RUST 33 , 
LOWER PRINCESS QUARTER , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 december 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOUALIGA 
DEMASARE N.V voorheen gevestigd te 
WATERFRONT ROAD #11, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
BUSINESS SOLUTIONS (C.B.S.) N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 
SBYC UNIT # 12, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KARIBI N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #38, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan N 
MUSKANDHI ELECTRONICS N.V. voorheen 

gevestigd te ORANGE GROVE ROAD #14 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
SUPERYACHT MARINE TECHNOLOGIES 

N.V. voorheen gevestigd te WELLINGTON 
ROAD # 21, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 20 december 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARLO LA 
REFERENCE B.V. voorheen gevestigd te 

GUANA BAY ROAD #53,, GUANA BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KAZAZEN 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 
#139, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NATACHA 
ISLAND SPIRIT & INTERIOR DESIGN N.V. 

voorheen gevestigd te ORANGE DROVE 
ROAD 24, , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SXM 
CARPENTER B.V. voorheen gevestigd te 
WELL ROAD # 58 APT 7, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHARBEL'S 
HOUSE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 68 COLE BAY, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan K-BANNA 
SXM N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 64, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NATURE SPA 
BY CLAUDIE & LAETITIA N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD #155, PORT DE 
PLAISANCE COLE BAY , COLE BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TEL A 
FRIEND N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET #46, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHUGANI 
MOHAN KISHINCHAND PEACE AND JOY 

N.V.PEACE AND JOY TRADING COMPANY 
voorheen gevestigd te BACKSTREET #33, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KSS 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
CANNEGIETER STR # 26, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NIATA 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE ROAD 33 , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TELNIFIQUE 
N.V. voorheen gevestigd te ARCHIMEDES 

STREET #2, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 07 januari 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan COMTECH 
LTD. N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 6, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LADY'S 
STEAM CAR WASH N.V.LADY'S STEAM CAR 
WASH N.V. voorheen gevestigd te A. 
TH.ILLIDGE ROAD #86, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NYNA N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 67 

, COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE 
BACKYARD CAR WASH N.V. voorheen 
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 78, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 december 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CONCRETE 
DECORATIONS N.V. voorheen gevestigd te 

HOPE DRIVE #3, HOPE ESTATE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LATIN 
BAKERY & PASTRY N.V. voorheen gevestigd 
te ORANGE GROVE # 5-D, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE 
FOUNDATION OFFICIAL ISLAND INFO 

CENTER voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD LA PALAPA 41 , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 december 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE BIG 
PARTY ON THE BEACH N.V. voorheen 
gevestigd te A.C. WATHEY SQUARE, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 december 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan D.C.M. 
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LAWS 
GROUP N.V. voorheen gevestigd te A. TH. 
ILLIDGE ROAD #6, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PREMA 
HOLDINGS N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET #21 PHILIPSBURG , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE LITTLE 
CANVAS LOFT N.V. voorheen gevestigd te 
WELL ROAD # 7, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DHR, DRIDI-
BOUNAJAA :DOMINIQUE BEAUTY CENTER 

N.V.SIMPSON BAY VILLAGE #2-C/O 
WESTEND MANAGEMENT NV voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 60, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LE 
CHAMPAGNE SNACK N.V. voorheen 

gevestigd te ORANGE GROVE SHOPPING 

CENTER, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PREMDEEP 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BACK STREET #17-A , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE 
PROFESSIONAL CONSTRUCTION 

COMPANY N.V. voorheen gevestigd te WELL 
ROAD # 76, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DHR. 
DOMMERHOLT, GERRIT JAN AANSP, 

GESTELD STADO & COMPANY N.V. 
voorheen gevestigd te WELL ROAD # 85, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LEDOCA N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER 
STREET # 14, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PREMIER 
ENGINEERING N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWERS RD 23 , CUL DE SAC , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 december 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TORIBIO 
PARTS B.V. voorheen gevestigd te 

CLEMMIE'S DRIVE #9, CAY BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 janauri 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DISTRI 
FROID CARIBBEAN.CARIB COOLING SER 

(CCS) N.V voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 68 UNIT 2 COLE BAY, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LETCO 
EXTERMINATING SERVICE N.V. voorheen 
gevestigd te UNION RD # 15, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PROJECT 
AND BUSINESS DEVELOPMENT 

FOUNDATION voorheen gevestigd te 
BACKSTREET 146 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TULSIANI 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET #104, PHILIPSBURG, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EAGLE 
ROOFING AND CONSTRUCTION B.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 31, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LI & LEE 
SUPERMARKET N.V.C/O WESTEND 
MANAGEMENT NV voorheen gevestigd te A. 
TH. ILLIDGE ROAD #31, LOWER 

PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan QUEEN'S 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

Z/N ,  , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TWO 
MOONS N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET #40, PHILIPSBURG, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 januari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ELICIOUS 
B.V. voorheen gevestigd te WELL FARE 

ROAD 61-A, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LLOYD 
LOOM CAFE N.V.GOOD FELLAS CAFE 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY YACHT 
CLUB, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.17 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan R.S. GRACE 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET  # 

66 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VALDEZ 
JUANITA voorheen gevestigd te BACK 
STREET # 81, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FEMAC 
FOODS N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LOCHRIN 
INVESTMENTS LIMITED voorheen gevestigd 
te FRONT STREET # 99, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.26 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RASHEED & 
ASSOCIATES CONSTRUCTION N.V. 

voorheen gevestigd te BACK STREET #116, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VAN DEN 
BOSCH BRAKES N.V. voorheen gevestigd te 
A. TH ILLIDGE ROAD #42 ,, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FUTURA 
DESIGN N.V. voorheen gevestigd te GUANA 

BAY  ROAD # 49, GUANA BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LOS 
MEJORES BEAUTY SALON BARBER SHOP & 
SPA N.V. voorheen gevestigd te A. TH. 
ILLIDGE  ROAD # 112-A, LOWER 

PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan REGAL 
JEWELERS N.V. voorheen gevestigd te BACK 

STREET # 10 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VANDANA 
N.V.VARIETY CENTER voorheen gevestigd te 
BACK STREET # 40, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GEORGE'S & 
SONS N.V.GEORGE'S & SONS N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 40-B, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LOW 
INCOME HOUSING DEVELOPMENT 
(LOWINCO) N.V. voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY LAGOON #6, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan REINALDO 
CONCTRUCTION & HEAVY EQUIPMENT 

B.V. voorheen gevestigd te BACK STREET # 
16 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WAY IN 
FASHION N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET #99-B, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GRAPHITTI 
WORKS N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 46, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LUFANA N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
ROAD #90, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROMEO 
REAL ESTATE N.V. voorheen gevestigd te 

EXECUTIVE HARBOUR BUILDING UNIT 1 , 
POINT BLANCHE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YEVRY 
VASQUEZ GARAGE B.V. voorheen gevestigd 
te WELL ROAD # 4., COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HAI TIAN 
N.V. voorheen gevestigd te CANNEGIETER 

STREET #49, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MALOMESH 
N.V.RAGU GROCERY voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE # 10, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROMERO 
SHADE RA-SHELL VIVECCA voorheen 

gevestigd te BAY LEAF TREE DRIVE #3, , 
COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 janauri 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YUE WAH 
STORE N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET #166, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HITESS 
SINT MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te 

SUCKERGARDEN ROAD # 25A, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MARIDIS 
N.V. DBA DISCOUNT CENTER voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 68 UNIT # 
12 COLEBAY, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RUP-KALA 
N.V.** P/A: J. MIRCHANDANI voorheen 

gevestigd te BACK STREET #104, P.O. BOX 
1039, , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BENITEZ DE 
LA ROSAENFRIN D. voorheen wonende te 
HOPE ESTATE DRIVE 4, HOPE ESTATE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MEJIA 
SATURNINA voorheen wonende te UNION 

RD # 109,  COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROBINSON, 
CORINE JOAN voorheen wonende te 
BACKSTREET #115, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
SHAMDASANI ARJUN C. voorheen wonende 

te BACKSTREET #110-D,, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
DIMMENDAAL HENDRIK EVERT WILL 
voorheen wonende te ARK SHELL ROAD #7, 
GUANA BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan O 'CONNOR 
HYACINTH voorheen wonende te CAY  BAY 

ROAD,  CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 01 december 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROBINSON-
LEDFORD CORINE JOAN voorheen wonende 
te BACKSTREET # 115, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 13 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SILVESTRE 
MOTA MARIA voorheen wonende te 

EXPERIMENT ESTATE DRIVE 8, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GREEN LISA 
ANGELA voorheen wonende te GUANA BAY 
ARCH ROAD, GUANA BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PERSUAD 
JOSODA voorheen wonende te 25 FORT 

WILLEM ROAD,  FORT WILLIAM, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 december 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RODRIQUEZ 
JOSE FRANCO voorheen wonende te 
FAHRENHEIT ROAD 21, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 04 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SMITH 
ORLANDO DONAVAN voorheen wonende te 

WELL ROAD # 54, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HARRY-LEE-
WONGDIANDREA VIR voorheen wonende te 
SIMPSON BAY ROAD # 53,, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PETION 
GASTON voorheen wonende te 

GROENESTEEG 1,  PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 janauri 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROMNEY 
JOENEL SHANTIA voorheen wonende te 
FAHRENHEIT DRIVE # 1, DIAMOND,, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 04 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan STERLING 
MELETA voorheen wonende te ARCHIMIDES 

STREET 3, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HASSELL 
OZUNA AMADEO voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 116, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PHANIER 
JEROME voorheen wonende te WELL ROAD 

# 8,  COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAINT - 
FELIX LYSNER voorheen wonende te BELLE 
TREE DRIVE # 3, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 07 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jopnes, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SURIEL 
BIENVENIDA ALTAGRACIA voorheen 

wonende te BACK STREET #24, 
PHILIPSBURG, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ISAAC 
LEHOMME DBA ISAAC GROCERY voorheen 
wonende te UNION ROAD # 1, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan REID 
CALVIN EVERTON voorheen wonende te BAY 

LEAF TREE DRIVE 3,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 janauri 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAINT 
GERMAIN LORMILUS voorheen wonende te 
CLEMMIE'S DRIVE #6,, CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 05 janauri 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VAN 
HEYNINGEN EVELYN voorheen wonende te 

WINDSOR LANE 13, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 janauri 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LE COQ 
RAYMOND voorheen wonende te SIMPSON 
BAY ROAD #2, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RICHARDS 
EARL LESTER voorheen wonende te CASHEW 

TREE DRIVE 5 B,  COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAINT-
LOUISPHADIA voorheen wonende te 
ACCORDIAN ROAD 10, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 07 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VINCENT 
DUVERT voorheen wonende te ARCHIMIDES 

STREET 1, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MATHEW 
BRAYSER voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN ROAD #15,, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
RICHARDSON CORNELIUS JOSEPHUS 

voorheen wonende te BACKSTREET 133,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SANCHEZ 
BURDIERD NIWRKA F. voorheen wonende te 
WELL ROAD #16 APT 4D, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 19 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WHIT 
MINKEL KLOSS NASHAMA voorheen 

wonende te GROENESTEEG 9, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 janauri 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAZEL B.V. 
DBA HOME SOFA voorheen wonende te 
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
RICHARDSON FELIX voorheen wonende te 

BENEDEN PRINSEN KWARTIER,  LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 06 janauri 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
AANNOUNCEMENT 

 
By shareholder’s resolution of  July 25th, 2021 
of  LENOX POINT B.V., established in Sint 
Maarten, it has been resolved to convert said 

Public limited liability company into a private 
fund foundation to be named: LENOX POINT 
PRIVATE FUND FOUNDATION. In 
connection with the intended conversion, the 
articles of association of said private limited 
liability company will be amended in its 
entirity.  

A request has been submitted to the Judge in 
the Court of First Instance, Sint Maarten, to 
grant a judicial permission ex article 2:300 
paragraph 4 of the Civil Code for the intended 
conversion of LENOX POINT N.V., into 
LENOX POINT Private Fund Foundation. 
Which court date is on February 14th, 2022, at 

11:30 am. 
 
Kanaya Chandumal 
De Directeur of 
LENOX POINT N.V. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Casper Jopnes 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SATURNE 
ROBERT DBA RORO CONVENIAN voorheen 

wonende te BELLE TREE DRIVE #4, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 05 janauri 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jopnes, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij aandeelhoudersbesluit van 25 juli 2021 van 
de aandeelhouders van LENOX POINT N.V., 
gevestigd te Sint Maarten, is besloten de 

rechtsvorm van genoemde besloten 
vennootschap om te zetten in een stichting 
particulier fonds, te noemen LENOX POINT 
PRIVATE FUND FOUNDATION. In verband 
met de voorgenomen omzetting zullen de 
statuten algeheel gewijzigd worden.  
LENOX POINT N.V., heeft bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Sint Maarten een verzoek tot 
verkrijging van een rechterlijke machtiging 
conform artikel 2:300 lid 4 BW 
ingediend.Welke  zitting is op 14 februari, om 
11:30 uur. 
 
Kanaya Chandumal 

De Directeur van 
Lenox Point N.V. 
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 21e januari 2022 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van CARMEN JEANNE THÉRÈSE 
HIEULLE NEE CAMARA wonende op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde 
der executie domicilie kiest ten kantore van 
mij, deurwaarder alsmede ten kantore van de 

gemachtigde advocaat mr. Jeroen Veen, aan 
de Falcon Drive, Harbour View te Philipsburg, 
Sint Maarten, ten laste van 1. MICHEL 
VILLERELLE EN 2. ANNETTE DEBOUT, 
beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 

EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
11 januari 2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 

 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 21e  januari 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 
Opgeroepen: Marlin Davion Smith, zonder 
bekende woon of verblijfplaats op St. Maarten, 
om op maandag de 2e mei 2022 te 09:00 
uur voormiddag ter zitting van het gerecht in 

eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 
Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te 

verschijnen, om op de vordering van Tahisha 
Naomi Fedlia Mussen, te antwoorden (E 
04/22 –SXM 2022-040) 
 

De deurwaarder Solange M. Apon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 21e januari 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken 
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 
Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 

gevend aan de beschikking van 18e januari 

2022 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg, 
 
1. DE GEZAMENLIJKE ERVEN VAN WIJLEN 
BENJAMIN PHILIPS, 2. DE GEZAMENLIJKE 
ERVEN VAN WIJLEN MARIE LEONORA 
PHILIPS-PANTOPHLET, 3. DE 

GEZAMENLIJKE ERVEN VAN WIJLEN FELIX 
TIMOTHEUS PHILIPS, 4. DE 
GEZAMENLIJKE ERVEN VAN WIJLEN 
SUSANNE ELFRIDE PHILIPS-BLYDEN , 
allen zonder bekende woon-of verblijfplaats 
binnen of buiten Sint Maarten  
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 19 april 

2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering 
van   
IRENE ELFRIDE PHILIPS, wonende op Sint 
Maarten en gedomicilieerd aan de C.A. 

Cannegieterstreet 46 te Philipsburg, ten 
kantore van de advocaat Roland E. Duncan  
AR 3/22 – SXM202200039 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 21e januari 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken 
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 
Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 
gevend aan de beschikking van 20e januari 

2022 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg, 
DE ERFGENAMEN VAN WIJLEN 
GRANVILLE L. ARRINDELL, zonder bekende 
woon-of verblijfplaats hier te lande  

OPGEROEPEN, om op dinsdag, 8 februari 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering 
van   
DE HEER RICHARD REYMOND ALFONSO 
CHITTICK,  wonende te Sint Maarten, St. 

James Estate 3, Upper Prince's Quarter, Sint 
Maarten en gedomicilieerd ten kantore van 
notaris mr. Meredith Maritza Boekhoudt, 

Professional Office Park, Osprey Drive 1, Unit 
2B, Point Blanche, Sint Maarten 
AR 183/21 – SXM202101168 

 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 
 
 
 
 

ANNOUNCEMENT 
 
By shareholder’s resolution of December 23rd, 
2021, SUPER OFFER N.V., established in Sint 

Maarten, it has been resolved to convert said 
limited liability company into a private fund 
foundation to be named: SUPER OFFER 

PRIVATE FUND FOUNDATION. In connection 
with the intended conversion, the articles of 
association of said private limited liability 
company will be amended in its entirity.  
A request has been submitted to the Judge in 
the Court of First Instance, Sint Maarten, to 

grant a judicial permission ex article 2:300 
paragraph 4 of the Civil Code for the intended 
conversion of SUPER OFFER N.V. into SUPER 
OFFER PFF. The case will be held on February 
14th, 2022, at 11:45 am, at the Court of First 
Instance, on Sint Maarten. 

 

Managing Director 
SUPER OFFER N.V. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OPROEPING 
 

Bij exploot dd. 21ste  januari 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie, heb 
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. 
Maarten, Saba en St. Eustatius, ingevolge 
bevel van de heer rechter in het gerecht in 
eerste aanleg zittingplaats Saba bij zijn 
beschikking van d 18e januari 2022, 

Opgeroepen: Jennifer De Los Angeles Cesar 
Rondon, zonder bekende adress op Saba, aan 
de om op dinsdag de 10e mei 2022 te 09:00 
uur voormiddag ter terechtzitting van het 

gerecht in eerste aanleg op Saba, ten 
Raadhuize te The Bottom te verschijnen, voor 

de behandeling van vorenbedoelde zaak 
James Rudolf Hassell, eiser wonende op 
Saba, gedomicilleerd ten kantore van de 
advocaat mr. Peggy Ann Brandon, te 
antwoorden (SAB 2021-18  AR 18/21) 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
 
Bij aandeelhoudersbesluit van drieeentwintig 
december 2021 van de aandeelhouders van 
SUPER OFFER N.V., gevestigd te Sint 

Maarten, is besloten de rechtsvorm van 
genoemde naamloze vennootschap om te 
zetten in een stichting particulier fonds, te 
noemen SUPER OFFER PRIVATE FUND 
FOUNDATION. In verband met de 
voorgenomen omzetting zullen de statuten 
algeheel gewijzigd worden.  

SUPER OFFER N.V. heeft bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten een verzoek tot 
verkrijging van een rechterlijke machtiging 
conform artikel 2:300 lid 4 BW ingediend. De 
zaak zal op 14 februari 2022, om 11:45 am, 
plaatsvinden, bij het Grecht in Eerste Aanleg 

van Sint Maarten. 

 
De Directeur van 
SUPER OFFER N.V. 
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St. Maarten Tourism Bureau 
Public Tender 

 
Request for Proposal (RFP) for Online Travel Agent (OTA) cooperative marketing campaign 
The Department of Tourism is hereby requesting proposal from online travel agents (OTA) to execute a 
cooperative marketing campaign to promote destination St. Maarten for the North American and 

European Market.  
 
Principal: Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication 

Financed by: The Government of Sint Maarten  
Project Objective: Execute a cooperative marketing campaign to target potential travelers with the 
goal of stimulating online bookings 
 
Terms of Reference: The terms of reference can be requested by email at  
stb-marketing@sintmaartengov.org 
 

Proposal submission deadline: February 14th, 2022 
For further information regarding the procedure or project, please send an email to 
stb-marketing@sintmaartengov.org  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:stb-marketing@sintmaartengov.org
mailto:stb-marketing@sintmaartengov.org
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BEKENDMAKING 

 
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat in Curaçao ingevolge het 
bepaalde in artikel 8 van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten in relatie tot 
onderstaande artikelen van desbetreffende landsverordeningen:   
  
- Artikel 49a Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen; 
- Artikel 120a Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;  

- Artikel 16 Landsverordening toezicht effectenbeurzen;  
- Artikel 37 Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs;  
- Artikel 20 Landsverordening toezicht trustwezen;  
- Artikel 18 Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf;  
- Artikel 24 Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren; 
- Artikel 57 Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders;  
- Artikel 20 Landsverordening ondernemingspensioenfondsen 

  
en de niet met artikel 8 van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten in relatie staande 
artikelen van desbetreffende landsverordeningen:  
  
- Artikel 11 Landsverordening identificatie bij dienstverlening;  
- Artikel 22mm Landsverordening melding ongebruikelijke transacties 

  
De volgende personen zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 
landsverordeningen bepaalde:  

 
- Mevrouw A. Garcia-Bentura 
- Mevrouw A. Lourens 
- Mevrouw B. der Meer 

- Mevrouw C. Schoot 
- Mevrouw D. Castablanco 
- Mevrouw D. Curiel-Silvanie 
- Mevrouw D. de Lanoy-Daal 
- Mevrouw D. Maduro-Lichtenberg 
- Mevrouw D. Sneep 
- Mevrouw E. Engelhardt-Cicilia 

- Mevrouw E. D’ Haiti-Edouard 
- Mevrouw E. Emer Hamlet-Hernandez 
- Mevrouw E. de Windt 
- Mevrouw E. Moesquit 
- Mevrouw E. Nicolina 

- Mevrouw F. de Haas 
- Mevrouw G. Bradley 

- Mevrouw G. Hato  
- Mevrouw H. Bazur 
- Mevrouw I. Ensermo 
- Mevrouw J. Arias 
- Mevrouw J. Chatlein 
- Mevrouw L. Bryson 

- Mevrouw L. Martina 
- Mevrouw L. Neuman 

- Mevrouw L. Pau 
- Mevrouw L. Picus 
- Mevrouw M. Baroud 

- Mevrouw M. Habibe 
- Mevrouw M. Grimm 
- Mevrouw M. Naar-Maduro 
- Mevrouw M. Seferina 
- Mevrouw M. Thijn-Baank 
- Mevrouw N. Davelaar-Mercelina  
- Mevrouw N. Sambo 

- Mevrouw N. Troncon 
- Mevrouw N. Zunder 
- Mevrouw P. Abbad 
- Mevrouw R. Ludowika-Martis 
- Mevrouw R. Maria 

- Mevrouw R. Scoop 
- Mevrouw R. van Hoop-Kleinmoedig 

- Mevrouw R. Vos 
- Mevrouw S. Alcendor 
- Mevrouw S. Beers 
- Mevrouw S. Daflaar-Winklaar  
- Mevrouw S. Garcia Franco-Meyer 
- Mevrouw S. Goijla 

- Mevrouw S. Martis 
- Mevrouw S. Sadal 
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- Mevrouw S. Sinlae-Elhage 
- Mevrouw S. Snel-Statia 
- Mevrouw S. Wong 
- Mevrouw T. Romero 
- Mevrouw Y. Houben-Hooi 

- Mevrouw Z. Hato-Boeldak 
- De heer A. Francinet 
- De heer A. Stacie 
- De heer A. Vossen 
- De heer C. Walters 
- De heer D. President 

- De heer E. Cova 
- De heer F. Martina 
- De heer G. Ooft 
- De heer G. Wellen 

- De heer H. Roach 
- De heer J. Candelaria 
- De heer J. Emanuelson 

- De heer K. Kleist 
- De heer K. de Windt 
- De heer L. Hodge 
- De heer L. Prince 
- De heer M. Allen 
- De heer M. Debi-Tewari 
- De heer M. Veenboer 

- De heer N. van Paridon 
- De heer O. Matroos 
- De heer R. Eustatius 
- De heer R. Flocker 
- De heer R. Mahes 

- De heer R. Nooitmeer 
- De heer R. Prince 

- De heer R. Rooi 
- De heer R. Vieira Ribeiro 
- De heer S. Maria 

 
 
 

 
Januari 2022 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT 
MAARTEN
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Articles of Incorporation of the Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM) 
 
 

Upon this tenth day of October, two thousand and twenty-one, at approximately eight 

o'clock ante meridiem, came and appeared before me, Marlene Françoise MINGO, 

LL.M., a civil law notary, established on Sint Maarten, herein referred to as "notary" or 

"civil law notary" in the presence of two (2) witnesses to be mentioned hereinafter: 

1.          Mr.  Luc François Emmanuel  MERCELINA,  according  to his declaration,  of 

profession an Surgeon, married, born on Curacao on December sixth, nineteen 

hundred and sixty-four, holder of a passport issued on behalf of the Kingdom 

of the Netherlands, on Curacao, under number NTDKRHHC4 and residing at 

Port of Spain Drive 23, Mount William Hill, Sint Maarten. 

2.         Mrs.   Veronica    Catharina   WEBSTER,   according   to  her  declaration,   of 

profession  an Consultant  Interim Managing  Director, married, born on Sint 

Maarten on June sixteenth, nineteen seventy two, holder of a passport issued 

on behalf of the Kingdom of the Netherlands, on Sint Maarten, under number 

NMLKCB924 and residing at Roses Road 8, Zagersgut, Sint Maarten. 

3.         Ms. Josianne Stefanie ARTSEN, according to her declaration, of profession an 

Educator,  not married,  born on Aruba on May sixth,  nineteen  hundred and 

forty-nine,  holder  of  a  passport  issued  on  behalf of  the  Kingdom  of the 

Netherlands, in the Hague, The Netherlands, under number NWLJ376J6 and 

residing at Monte Vista  105, Pointe Blanche, Sint Maarten. 

4.         Mrs. Brenda Brigitte BROOKS, according to her declaration, of profession an 

Attorney at Law, married, born on Saint Martin on March fifth, nineteen hundred 

and seventy-six,  holder of a passport  issued on behalf of the  Republic  of 

France,   under  number  14CL 17191   and  residing  at  Oleander  Road  9  B, 

Saunders, Sint Maarten. 

5.          Mr. Stuart Andrew JOHNSON, according to his declaration, of profession  a 

School  Manager, not married, born on Sint  Maarten on June twenty fourth, 

nineteen hundred and eighty-four, holder of a passport issued on behalf of the 

Kingdom of the Netherlands, on Sint Maarten, under number NP097DKK3 and 

residing at Paradise Isle Road 21, Madame Estate, Sint Maarten. 

6.         Mr. Colamarino Ernest HENNIS, according to his declaration, of profession an 

Administrative Assistant,  not  married,  born  on Sint  Maarten  on April  fifth, 

nineteen  hundred  and ninety, holder of a passport  issued on behalf of the 

Kingdom of the Netherlands,  in the Hague,  The Netherlands,  under number 

NNPH290D8  and residing at Montevideo Road 21, Union Farm Estate, Sint 

Maarten. 

Mr. Luc François Emmanuel MERCELINA, Mrs. Veronica Catharina WEBSTER, Ms. 

Josianne Stefanie ARTSEN, Mrs. Brenda Brigitte BROOKS, Mr. Stuart JOHNSON and 

Mr. Colomarino Ernest HENNIS, are hereinafter referred to as the "incorporators". 

Mr. Luc François Emmanuel MERCELINA, Mrs. Veronica Catharina WEBSTER, Ms. 

Josianne Stefanie ARTSEN, Mrs. Brenda Brigitte BROOKS, Mr. Stuart JOHNSON and 

Mr. Colomarino Ernest HENNIS declared by these presents to incorporate an 

Association,  (in  Dutch:"Vereniging")  in  accordance  with  Book 2 of the Sint Maarten 
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Civil Code, hereinafter to be referred to as the "Association" which shall be governed 

by the laws of Sint Maarten, whose statutory articles of incorporation will be as follows: 

NAME. SEAT. DURATION AND PARTY COLOR OF THE ASSOCIATION 

Article 1 

The Association bears the name : 

•UNIFIED RESILIENT ST.  MAARTEN  MOVEMENT ASSOCIATION• 

UNIFIED  RESILIENT  ST.  MAARTEN  MOVEMENT  ASSOCIATION  is  hereinafter 

referred to as the "Association". 

The name may be abbreviated to read: URSM 

Article 2 

The Association is established on Sint Maarten. 

Article 3 

The Association has been established for an unlimited period of time. 

Article 4 
The color of the Association is "Teal". 

FINANCIAUFISCAL YEAR OF THE ASSOCIATION 

Article 5 
The financial year of the Association coincides with the calendar year. 

PREAMBLE 

Article 6 

UNIFIED RESILIENT ST. M A A R T E N  MOVEMENT  (URSM) strongly believes in the 

principles of democracy,  the rule of law, and the fundamental concept of inclusion, 

upholding  and  honoring  human  values  as the fundamental  rights,  freedoms  and 

conscious conviction for all. URSM will lead with a clear vision and approach, that is 

anchored in dignity, integrity, equality, peace and respect, as such contributing to the 

betterment of humankind on Sint Maarten. 

OBJECTIVES 

Article 7 

The objectives of the Association are: 

1.          to select and nominate candidates for the election of members of parliament 

and to participate in the parliamentary elections of Sint Maarten. 

2.         to promote economic growth and stability. 

3.         to improve education for the people of Sint Maarten. 

4.         to combat poverty. 

5.         to strive for accessible and quality health care. 

6.          to continuously protect, preserve and improve nature and environment, as per 

the preamble of the Constitution of Sint Maarten. 

7.         to protect and improve the living environment and wellbeing of the animals, as 

per article 22 of the Constitution of Sint Maarten. 

8.         to preserve the cultural heritage of Sint Maarten. 

9.          to create equal and fair opportunities for all Sint Maarten residents.
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10.       to better and strengthen the socioeconomic pillars necessary for a sustainable 

economy for Sint Maarten. 

11.       to improve the relations in the Kingdom of the Netherlands. 

12.       to have an immigration policy that will contribute to a balanced society in all its 

dimensions  and towards a prosperous development of its economy. 

13.        to promote and execute a vision and philosophy that will exclude discrimination 

on the basis of race, color, gender, age,  religion and sexual orientation. 

14.       to promote good corporate governance. 

15.       to develop and expand existing economic  resources. 

16.       to promote and execute the fundamental concept in society based on inclusion, 

equality, peace, respect, harmony and positivism. 

17.        to promote a harmonious society based on inclusiveness in a multinational and 

multiracial society. 

18.       to  empower  the  Sint  Maarten  residents  to  enable  opportunity  seekers to 

acquire educational, cultural and economic wealth. 

19.        to develop a culture where Sint Maarten residents are always central. 

MEANS TO ACHIEVE  OBJECTIVES 

Article 8 

Unified Resilient St.  Maarten Movement shall pursue its objectives through: 

1.      Participating  in  parliamentary  elections   of  Sint  Maarten  by  postulating 

candidates that ascribe to the party program and by promoting their election. 

2.         The   marketing   and   promoting   of  the   Association,   the   promotion and 

advancement  of its political agenda,  the publishing  in due time prior to the 

elections for Parliament of a political program and the political education and 

continuing assistance, promotion and support of the members of the 

Association. 

3.         The expanding of the circle of individuals who actively contribute to important 

political and social decisions, as well as the supporting of nonpolitical groups 

and movements that are working in the best interest of the community. 

4.       Convening  internal and public meetings, organizing conferences, seminars, 

congresses, assemblies, forums, contact  meetings, and all other means of 

public contact for the purpose of disseminating information. 

5.         The use of television, radio, newspapers, press conferences, electronic (social) 

media or any other legal form of communication. 

6.         Publishing,  printing and distributing  its own material, such as newsletters, 

bulletins, and or by supporting and endorsing all forms of written publications. 

7.          Organizing members of the community of Sint Maarten in activities designed 

to achieve the objectives of the Party. 

8.        Utilizing all other constitutionally and lawfully permissible means.
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MEMBERSHIP 

Article 9 

1.         The Membership of the Association consists of the following categories: 

a.         Ordinary Members.  

b.          Honorary Members. 

c.          Supporters. 

2.        a.        Ordinary Members are the members of the Districts as mentioned in the 

Statutory article 13 of this deed, (also referred to as the "Constitution" 

in this deed) as well as the individual members of said Districts, who 

have reached the age of eighteen (18) years and are residents of Sint 

Maarten. Non-Dutch Sint Maarten nationals being residents who have 

reached the age of eighteen (18) years and are an Ordinary Member 

of the Association will be excluded from any voting rights as per the 

stipulations of article  15 paragraph 2 under sub k of the National 

Ordinance Registration and Finances of Political Parties. 

b.          Honorary Members are: 

i.           Individuals, who have been appointed as such because of their 

extraordinary merit to the Party and/or the community of Sint 

Maarten. 

ii.         Associations,  foundations  or  corporations  who  have been 

appointed as such because of their extraordinary merit to the 

Party and/or the community of Sint Maarten and who have been 

approved by the Governing Board for membership. 

iii.         Supporters  are   Individuals,   associations,   foundations   or 

corporations who support the Party financially or through other 

legal  means in compliance with the National  Ordinance of 

Registration and Finances of Political Parties (in Dutch: 

"Landsverordening Registratie en Financien Politieke Partijen") 

and who are approved by the Governing Board for membership. 

3.        Members must be accepted as such by the Board of URSM. This Association 

can further set guidelines in the Bylaws. If a decision is made not to accept a 

person as a member, the reasons for this refusal must be stated in a motivated 

letter to the person, who may then appeal the decision by the Board of URSM 

to the Committee of Disputes, which will be founded in accordance to the 

Bylaws. 

4.        An Ordinary Member of the Association cannot at the same time be a member 

of another political organization nor at the same time be a candidate of any 

other political  organization  or Body,  when taking  part in the elections of 

Members of Parliament. In case such a situation arises despite the above it will 

entail  the  immediate  termination  of the  membership once  the  situation 

becomes known and is confirmed  by the Board. The Board will confirm the 

termination immediately to the member in question.
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5.         Membership  by a  URSM   member in  more than one (1)  elected office  is 

incompatible, except in cases when the Board in the general interest of the 

party decides otherwise. 

6.       Other incompatibilities and consequences of same shall be regulated in the 

Bylaws and in the absence thereof by the Party Council. This article is, after the 

approval  of this  Constitution  and  until  the  next  election  for  Members of 

Parliament, not applicable to these members elected to become a Member of 

Parliament, who at the time of approval of this Constitution are members of any 

other political party or have been elected to more than one (1) elected office. 

RIGHTS, DUTIES AND MEMBERSHIP 

Article 10 

1.         Only Party Members in good standing shall carry the right to vote within the 

Party. 

2.         Honorary Members  and Supporters may be called upon  by the Governing 

Board to serve in an advisory or consultative capacity. 

3.        The Governing Board, acting in accordance with the articles of association and 

the Bylaws, shall decide on all matters with reference to the Party Members. 

4.         The decision on admission,  rejection  or termination  of membership shall be 

handled in a meeting of the Governing Board especially convened for that 

purpose. 

5.        The membership is personal and not transferable. 

6.          Substantial and/or fundamental changes in the nature or business of Honorary 

Members or Supporters shall be grounds for review of membership by the 

Governing Board. 

7.           Party members have the obligation to: 

a.        Attend Party meetings on a regular basis; 

b.          pay the annual membership dues; 

c.         assist in fundraising efforts of the Party; 

d.        conduct themselves in a decent exemplary manner at all times; 

e.          render support to the governing institutions of Sint Maarten; 

f.          express a readiness to be jointly committed to enhance the ideology of 

the Party; 

g.        express the commitment to work in the best interest of Sint Maarten 

and its people, which includes all residents of Sint Maarten; 

h.          to adhere to the obligations as stipulated in the articles of association 

and the Bylaws of the Party,  as failure to comply with the articles of 

association and/or the Bylaws of the Party, can lead to suspension 

and/or termination of the membership in accordance with article 11  of 

the articles of association of the Party. 

SUSPENSION.TERMINATION OF MEMBERSHIP 

Article 11 

1.         The Governing Board shall decide in all cases of membership acceptance, 

suspension, termination and re-acceptance. 
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2.       The Governing Board may suspend or terminate, a membership when it has 

been deemed in the Governing Board's opinion, that such member has failed 

to comply with the articles of association and/or Bylaws of the Party or actions 

by a member has been deemed by the Governing Board to not be in the best 

interest of the Party and/or the community  of Sint Maarten, and where the 

image of the Party has been damaged. The decision to suspend or terminate 

membership shall be substantiated in writing. 

3.        During the period that a Party Member has been suspended,  all rights and 

benefits of membership shall also be suspended and not made available. 

4.         A suspended  Party  Member  may  apply  for  acceptance  at the end  of the 

suspension period. 

5.         A former Party Member, whose membership has been terminated, may reapply 

for membership at the end of a one (1) year's  period, which period of one (1) 

year shall be effective and commence on the date of the termination in writing. 

6.         The Membership ends: 

a.         by death of the individual member; 

b.          by cancellation of a member district; 

c.          by written notice of termination by the member to the Board, whereby 

a period of thirty (30) days should be observed. 

A   member   moreover   may   terminate   his/her   membership,   with 

immediate effect, within one (1) month from his/her having taken 

cognizance or having been informed of a resolution or an amendment 

to the articles of incorporation restricting his/her rights or increasing 

his/her obligations. The resolution or the amended provisions of the 

articles of incorporation shall not apply to him/her then; 

d.         by written  notice  of termination  in  accordance  with  paragraph  4 of 

Article 9 of this Constitution; 

e.          in case the member is being declared legally incapable ("not compos 

mentis") or is  placed under guardianship  (in  Dutch: "curatele") or in 

case the member's assets are put under (any legal) administration; 

f.           upon notice of termination in writing by the Board to the member, which 

will take place in case of incompatibility as per article 9, paragraph 5; 

and  can take  place at any  time without any  term  of  notice  being 

required in case it cannot reasonably be expected from the Association 

to continue the membership; 

g.        by expulsion of the member by the Board pursuant to a decision from 

the Party Council, which expulsion can only take place in case the 

member acts in contravention of the articles of this constitution, the 

regulations or resolutions of the. Association or if the member does 

injury to the Association in an unreasonable way. 

The notice of expulsion by the Board must be in writing and include the 

reasons for which the member is being expelled or his/her membership 
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terminated.  It must be sent by registered mail to the member within a 

month of the decision of the Board. When a member has been expelled 

or   his/her   membership   terminated,   he/she   may  appeal   to  the 

Committee  of Disputes.  This  must be done within one (1) month  in 

writing  by the member concerned.  The appeal will  be handled in the 

next following meeting. During the time limited for appeal and pending 

the appeal the member will be suspended; 

h.         by cancellation of the Honorary Membership by the General Meeting of 

Members. 

7.         A member of URSM who is also a member of any Representative Body or who 

by means of succession  is eligible for a position on a Representative  Body, 

must at the termination of his/her membership relinquish his/her position in the 

Representative Body or must not accept the position. 

8.         In case of termination of membership  as meant in this article in  paragraph 6 

sub c in the course of the fiscal year of the Association, the contribution will be 

due for the entire fiscal year, unless the Board decides otherwise. In all other 

cases of termination the contribution will be due till the date of termination or 

expulsion. 

9.         A member, whose membership has been terminated for not paying contribution 

for more than one (1) year, can only be reinstalled if and when the outstanding 

contributions have been paid in full. 

FINANCES 

Article 12 

1.          The finances of URSM consist of: 

a.         The initial amount that has been set aside at the formation of the Party; 

b.          Gifts, grants, donations, bequests and legacies subject to the rules and 

regulations of the National Ordinance of Registration and Finances of 

Political Parties (in Dutch: "Landsverordening  registratie en financien 

politieke partijen"). 

c.          Income from activities organized by the Party. 

d.         Annual  membership   contributions  and  other  dues  from  the  Party 

Members. 

e.          Acceptance of funding from all legal sources. 

f.           All other legally acquired income. 

2.        Annual  Membership  Dues  are  established   during   the  Party  Congress. 

Honorary  Members  and  Supporters  are  excluded   from  paying   annual 

Membership Dues. 

3.       There shall be an annual general meeting of the Governing Board and the 

Executive Committee, to be held  no later than two (2) months after each 

consecutive fiscal year in which meeting the following shall be carried out: 

a.        A report shall be given by the Executive Committee to the Governing 

Board concerning the foregoing fiscal year. 
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b.        The President and the Treasurer  of the Governing  Board shall give 

account of the financial management of the funds and finances of the 

Association during the preceding fiscal year. The aforementioned 

President and the Treasurer of the Governing Board are responsible for 

the signing of checks and financial instruments. 

c.         The Treasurer of the Executive Committee shall submit a budget for the 

new fiscal year to the President of the Governing Board. The President 

of the Governing Board shall request the Governing Board for approval 

of the  aforementioned  budget  for  the  new fiscal year.  The annual 

general meeting of the Governing Board and the Executive Committee 

is called by the Executive Committee  and shall convene in the third 

quarter of the year. 

d.         Each year before the first day of the month of April,  the Party shall 

submit to the Electoral Council an annual report containing at least the 

following data: 

1.          The composition of the Board during the year. 

2.        The number of contributing members at the beginning and end 

of that year. 

3.         The amount of the contribution for that year. 

4.         The activities undertaken by the Party in that year. 

e.        The   aforementioned   annual    report   as   mentioned    under d. is 

accompanied by a financial report, which financial report, in conformity 

with the National Ordinance of Registration  and Finances of Political 

Parties (in Dutch: "Landsverordening  registratie en flnanclsn politieke 

partijen"), should at least include: 

1.          The capital at the beginning and the ending of each fiscal year. 

2.         An  itemized  statement  of  income  and  expenditure  and  a 

statement  by an auditor on the accuracy and fairness of the 

financial report. 

3.          Donations  of more than five thousand  Netherlands  Antillean 

guilders  (Naf.5.000,00)  or more,  other than derived  from an 

individual. 

4.         The total amount of received  gifts,  donations  and/or  grants, 

other than the annual contributions from the members of the 

Party. 

f.         The Treasurer of the Governing Board shall keep all financial records 

which shows the rights and obligations at all times, as well as the 

records of all payments and receipts.  The administration  and the 

supporting documents and information shall be kept for a period of at 

least five (5) years.
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DISTRICTS 

Article 13 

1.          A District consists of all the members of the Association who are residing in an 

area on Sint Maarten, designated as a District by the Board. 

2.         Each District shall have a District Board. 

3.         The composition and functioning of the Districts and the District Boards shall 

be regulated by the Party Council and/or the Bylaws. 

THE GOVERNING  BOARD 

Article 14 

1.         The management and direction  of the Party is determined by the Governing 

Board. The Governing Board is elected to office by a majority of votes during 

the  Party  Congress  and  in  accordance  with the  terms  and  conditions as 

stipulated  in these  articles  of incorporation  of the  Party.  Members  of the 

Governing  Board can be dismissed  or suspended  by a majority vote of the 

Party Members. 

2.        The Governing Board shall consist of an odd number of a minimum of three (3) 

and  a  maximum  of  seven  (7)  members  among  which  there  shall  be  a 

President, Secretary and Treasurer. 

3.        The Board will remain  legally constituted even when the number  of Board 

members drops below three (3),  but in such a case the vacancies should be 

filled within sixty (60) days. 

4.        The members of the Governing  Board shall designate those persons to serve 

in the capacity of President, Secretary and Treasurer. 

5.          In the absence of the President at meetings of the Governing Board, the Vice 

President shall preside. In the absence of the President and the Vice President 

at meetings of the Governing Board, either the Secretary or the Treasurer shall 

preside. 

6.         All members of the Governing Board shall be of legal age and shall further be 

Party Members in good standing. 

7.         Members of the Board are elected in function for a period of two (2) years, but 

the  Party  Congress   can  suspend   and/or  dismiss  a  Board   member   in 

accordance with the manner stipulated herein and in the Bylaws. 

8.         Outgoing Board members are immediately eligible for re-election. 

9.        Temporary  vacancies  on the  Governing  Board shall  be filled  by  persons 

designated by the Governing Board. Persons so designated shall serve until 

the end of the term for the Governing Board. 

10.       The Governing Board is  charged with  the responsibility of adopting  and/or 

amending the Bylaws of the Party. 

11.     Board  Meetings shall be valid if more than half of the Board members is 

present.  If at this meeting more than half of the members are not present, a
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second meeting must be convened with the same agenda, which meeting is to 

be held not less than forty-eight (48) hours and not more than seven (7) days 

after the first meeting, in which second meeting the topics to be dealt with can 

be decided upon regardless of the number of the Board members present at 

this meeting. 

12.       All resolutions of the Governing  Board shall be adopted by simple majority in 

a meeting where a minimum of one half (1 /2) of the Governing Board members 

are present unless otherwise stipulated in this deed. 

13.       Board meetings shall be held as frequently as the  President  or the Board 

deems fit, but at least once every month. 

REPRESENTATION 

Article 15 

The Association shall judicially and extrajudicially be represented by the President, the 

Treasurer and the Secretary or their respective substitutes. 

VOTING 

Article 16 

1.         The Governing Board is elected in the Party Congress from a slate specifically 

prepared for this purpose. 

2.         At the request of the Party Leader, the election of a President of the Governing 

Board can be referred to the Party Congress. 

3.         The Governing Board is elected by a simple majority of the Party Members in 

good standing voting at the Party Congress. 

4.        Specific functions on the Governing Board are not designated at the time that 

voting  takes  place and, as such, are assigned  among the members of the 

Governing Board. 

5.        Assignment to the functions on the Governing Board referred to in Article 14 

paragraph 2 shall take place by internal vote within the Governing Board. Non• 

Dutch Sint Maarten residents who are of legal age and are Ordinary Members 

of the Association will be excluded from voting rights as per the stipulations of 

article 15 paragraph 2 under sub k of the National Ordinance Registration and 

Finances  of Political  Parties.  The Bylaws shall set the necessary quota on 

board membership of Non Dutch nationals. Candidates within the Governing 

Board may postulate themselves  for the functions with a vote being held. A 

simple majority is required. 

EXECUTIVE COMMITTEE 

Article 17 

1.          The Executive Committee consists of a President, a Secretary and a Treasurer, 

which will be appointed by the Governing Board. 

2.         The Executive Committee represents the Governing Board. 

3.         The Executive Committee is responsible for the daily operations of the Party. 

4.          The President  and one (1) other member of the Executive Committee shall 

legally represent the Party in all matters. 
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5.          The Executive Committee is further entrusted with: 

a.         Responsibility for convening meetings of the Governing Board. 

b.         Responsibility for convening the Party Congress. 

c.          Implementing decisions taken by the Governing Board and the Party 

Congress. 

d.         Making decisions on behalf of the Party. 

6.         The Executive Committee may request the Party Leader to call meetings of the 

Party Council. The President of the Executive Committee shall attend meetings 

of the Party Council. 

7.         The President of the Executive Committee shall preside over the elections for 

the Party Leader in accordance with article 21. 

8.        The  Executive  Committee   may  be  charged  with  specific  functions  and 

entrusted  with  additional  powers  from  time  to time  as  determined  by the 

Governing Board. 

ADVISORY COUNCILS 

Article 18 

1.          Advisory  Councils  may be established  from time  to time  by the  Executive 

Committee and shall report to the Executive Committee. 

2.         The purpose, function and term of an Advisory Council shall be determined by 

the Executive Committee. 

3.         Persons  serving  on  an  Advisory  Council  shall  not  necessarily  be  Party 

Members. 

NOMINATION COMMITTEE 

Article 19 

1.          The Nomination Committee shall be established by the Executive Committee 

and will be charged with compiling the list of candidates for any elections for 

the legislative bodies in Sint Maarten. 

2.         The Nomination Committee shall consists of active members in good standing 

who  have  made  significant  and/or  extraordinary  contribution  towards  the 

realization and development  of the party. 

3.         The Nomination Committee shall be an odd number of a minimum of three (3) 

and a maximum of seven (7) members. 

4.         The Party Leader is member and Chairman of the Nominating Committee and 

shall call meetings of the Nomination Committee and determine agenda points. 

The other members of the  Nomination  Committee are appointed  by the 

Executive Committee. 

5.        The  Nomination  Committee  shall compile  the  list  of  candidates  for any 

elections for all legislative bodies in Sint Maarten. 

6.        All candidates that feature on the definite list of candidates must submit to the 

Nomination Committee a declaration signed by the candidate that he/she will 
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not  act  in  contravention  of  the  provisions  of  the   National  Ordinance 

Registration and Finances Political Parties (in Dutch: "Landsverordening 

registratie en financlen politieke partijen") during the election campaign. 

7.         Candidates shall be evaluated on the following criteria, including any others 

specified within the call for candidates: 

a.         Eligibility to participate  in the election for members of any legislative 

body. 

b.          Qualifications and experience, including unique desired skills. 

c.          Past contributions to the party and other organizations. 

d.         Referral or reference from members. 

PARTY COUNCIL 

Article 20 

1.        The Party Council shall consist of active Party Members in good standing who: 

a.         Have served as candidates for election to public office. 

b.          Have been appointed  by the Party to the position  of Minister in  the 

Council of Ministers of Sint Maarten. 

c.          Have served as a member of the Governing Board of the Party. 

d.         Have made a significant and/or extraordinary contribution towards the 

realization and development of the Party. 

2.        The determination of the members of the Party Council shall be made by the 

Executive Committee in accordance with rules established for this purpose and 

laid down in the Bylaws. 

3.         The primary functions of the Party Council are to: 

a.         Establish and maintain a close working relationship among candidates. 

b.           Bring forward and resolve potential problem areas among candidates. 

c.          Provide candidates with a system and structure to be followed during 

campaigns  and otherwise. 

d.         Keep candidates abreast of events affecting the Party. 

4.         The Party Leader shall preside as the Chairman of the Party Council and shall 

call meetings of the Party Council and determine agenda points. 

5.        The Secretary shall serve as secretary for meetings of the Party Council and 

shall be charged with recording of decisions made. 

6.         The Party Council shall appoint a Campaign Committee in such a manner that 

the committee is installed at latest six (6) months prior to the election, unless 

there are snap elections. 

7.       The Campaign Committee must include  at  least the  political  leader,  the 

treasurer and the President of the Board of URSM. 

8.          The Campaign Committee must submit a budget to the Board for approval. 

PARTY LEADER 

Article 21 

1.         The Party Leader, with the exception of the first Party Leader, is elected by the 

Party Congress from  among the  Party Members  in  good standing. The
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President of the Executive Committee shall preside over the elections for the 

Party Leader. 

2.        Candidates for Party Leader may postulate themselves sixty (60) days prior to 

the Party Congress  supported  by one hundred (100) signatures  from Party 

Members in good standing. 

3.          The Party Leader shall head the list of candidates taking part in elections. 

4.        The manner of election and the powers of the Party Leader shall, if required, 

be further developed  in the Bylaws. 

POLITICAL PROGRAM 

Article 22 

URSM will publish its political program  in a timely manner,  more specifically at least 

two (months) before the elections. The Party Congress is charged with establishing the 

political program and the election program for the elections for the Parliament of Sint 

Maarten. 

GENERAL MEETING OF MEMBERS OR PARTY CONGRESS 

Article 23 

1.         Within eight (8) months of each year an annual general membership meeting, 

also to be called the "Party Congress", will be held. 

2.         In the said meeting the following shall be done: 

a.         An annual  report shall be given by the President  and the Secretary 

concerning the foregoing fiscal year. 

b.           The Treasurer shall give a financial report of the preceding fiscal year. 

c.          The Auditing Committee [= Committee of Finance] shall give its report. 

d.         Vacancies on the Board shall be filled. 

e.          A  new  Auditing  Committee  and  a  Committee  of  Disputes  will  be 

elected.  Members of the Board may not be members  of the Auditing 

Committee or of the Committee of Disputes. 

f.           The Board shall present a report of the activities for the upcoming year. 

3.        General  Meetings  shall be convened  in  writing  and published  in  one (1)  or 

more local newspapers and/or by using generally in practice, accepted means 

of communication, at least thirty  (30) days  prior to the  meeting  itself.  The 

agenda must be simultaneously made known. Agenda points which have been 

submitted to the Board at least forty-eight (48) hours before the aforementioned 

convocation are sent and published, with due observance of the term to 

convene a meeting, have to be mentioned in the convocation. The Board shall 

notify the  membership  of a scheduled general  meeting  in  order for the 

membership to be able to submit aforementioned agenda points timely. In 

cases of urgency the Board may deviate from the term of fourteen (14) days, 

but must adhere to a minimum of seven (7) days. 

4.       General Meetings shall be valid if at least one/third (1/3) of the voting members 

is  present.  If  at this meeting  one/third (1/3)  of the voting  members is  not 

present,  a second meeting  must convened with  the same agenda and in
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accordance with paragraph 4 of this article, which meeting is to be held within 

not less than one week (1) and not more than three (3) weeks, in which second 

meeting the topics to be dealt with can be decided  upon regardless  of the 

number of the voting members present at this meeting. 

5.          All resolutions are taken by simple majority of the votes cast unless otherwise 

provided for in this Constitution. 

6.         Only Member Districts and members of the Party Council have the right to vote. 

The Member Districts have ten (10) votes each and the PartyCouncil members 

have one (1) vote each in the Party Congress. Voting by Proxy is not allowed. 

The  voting  by  Member  Districts  is  done  by  Delegates  of  the  respective 

Districts, which  Delegates  have been duly elected  by the  members  of the 

respective Districts. A District Delegate to the Party Congress may not be a 

Party Council Member at the same time. 

7.         Voting on matters is done verbally, voting on persons in writing, through sealed 

and unsigned ballots.  In case of doubt, the Board shall decide whether there 

is a case of persons or matters. 

8.         Abstentions and blank ballots shall not be considered as votes cast. 

9.         If an appointment is voted upon, the person who has obtained the absolute 

majority of the votes cast is held to be elected. 

In the event that nobody has obtained such a majority, a second ballot shall be 

taken between the two (2) persons who have obtained the greatest number of 

votes. 

If more than two (2) persons have obtained the same number of votes and at 

the same time, the greatest number of the votes cast, then a second ballot is 

taken between the two of those persons elected thereto by lot. If in a second 

ballot both  persons  should obtain the same number of votes,  lots shall be 

drawn. 

The President and the Secretary of the Board or their respective substitutes 

shall also act as such at the General Meeting. 

EXTRAORDINARY  PARTY CONGRESS 

Article 24 

1.         An  Extraordinary   Party  Congress  may  be  requested  by  signed  petition 

representing the signatures of a minimum of one hundred (100) Party Members 

in good standing and whenever the Governing Board deems it necessary to 

inform the Membership on matters of importance or developments. 

2.        The signed  petition  referred to in the first paragraph of this Article,  with the 

proposed agenda for the meeting and substantiation for the agenda, shall be 

submitted to the Executive Committee. 

3.           The Executive Committee, after consultation with the Governing Board, shall 

call the Extraordinary Party Congress in accordance with Article 20. 

4.         In  case  of  urgency,  the  Governing  Board  may  reduce the  notice  term 

mentioned in paragraph 3 of Article 23 to seven (7) days. 

5.        Extraordinary (Special  General Meetings) shall be held as frequently as the 

Board deems fit. 
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VOTING IN THE PARTY CONGRESS 

Article 25 

1.          Only registered  Party Members  of Dutch Nationality  and eligible to vote  in 

elections for Members of Parliament,  in good standing shall have the right to 

vote in the Party Congress. A list of the party members who meet the voting 

requirement shall be made available prior to the Party Congress. 

2.         Decisions taken and resolutions passed by vote in the Party Congress shall be 

binding on all Party Members. 

3.         Decisions  taken  and  resolutions  passed  in  the  Party  Congress  shall  be 

deemed valid when passed by a simple majority and where a minimum of one 

third (1/3) of the Party Members in good standing are present. 

4.          In the absence of a minimum of one third (1/3) of the registered Party Members 

in  good  standing,  a second  meeting  shall  be convened  within  thirty  (30) 

minutes. 

5.          During   such  second   meeting  valid  decisions   shall  be  taken  and  valid 

resolutions  passed  irrespective of the  number  of Party  Members  in  good 

standing present. 

AMENDMENT OF THE ARTICLES OFASSOCIATION 

Article 26 

These  articles  of association  shall  be amendable  only  during  a  Party  Congress 

specially convened for such purpose and wherein at least one/ third (1 /3) of the Party 

Members are present and the amendment  is approved  by at least a two/third (2/3) 

majority vote. In the event the required number of Party Members is not present at the 

time of the Party Congress, within not less than one (1) week and not more than four 

(4) weeks thereafter a special meeting can be convened wherein valid decisions can 

be taken, regardless of the number of Party Members present. 

DISSOLUTION OF THE PARTY 

Article 27 

1.     The dissolution of the Party may take place in a Party Congress specifically 

convened  for this  purpose  and wherein  at least one/half (1/2) of the  Party 

Members are present and the dissolution is approved by at least a three/fourth 

(3/4) majority vote. 

2.         The dissolution  of the Association  shall be executed  in  accordance  with the 

Civil Code. 

3.        After a resolution  as  meant paragraph 1,  the  Board  is  in  charge of the 

liquidation,  but the  Board  may appoint one (1) or more liquidator(s).  The 

provisions of the articles of this constitution  remain in force as much as 

possible during the liquidation. 

4.       The then Governing Board decides about the allocation of a positive balance 

by lack of which any positive balance will be granted to for equal and/or pro 

ratio part to the Party Members. 
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BYLAWS 

Article 28 

Other stipulations regarding the organization and management of URSM shall be dealt 

with by the Bylaws, as far as not herein contained. The Bylaws shall not contain any 

stipulations conflicting with this Constitution of the Association or law. In matters not 

regulated in the Constitution, the Bylaws, and other resolutions of the General Meeting, 

the Board shall decide. 

FISCAL YEAR AND REPORTS 

Article 29 

1.          The fiscal year of the Association runs from January first up to and including 

December thirty-first of each year. 

2.          Per the end of each fiscal year the books of the Association are closed. 

3.         Within  eight  (8)  months  after  the  end  of the fiscal  year - subject  to  any 

extension  of this term by the General Meeting the Board shall present in a 

General  Meeting  an  annual  report  on the  course  of  the  business  of the 

Association  and the  management  conducted.  The  Board  shall  submit  the 

annual accounts, consisting of at least a balance sheet and a statement of 

assets and liabilities and an explanatory memorandum with respect to these 

documents, to the meeting for approval. 

The annual accounts shall be signed by the Board members; if the signature 

of any one (1) or more of them should be lacking, this shall be noted with the 

reason thereby stated.
 
 

In conclusion, the appearers state: 

Article 30

  That in accordance with the National Ordinance Combating Money Laundering and 

Financing of Terrorism, AB 2019 under number 25 and in conformity with article 45 of 

the General Ordinance of Country Taxes, the Board is required to have, maintain and 

update a registry on the Board members of the Association, as mentioned in this deed. 

The Board is required to be informed by contacting the Chamber of Commerce and 

Industry on Sint Maarten, and is accountable, responsible and liable for the upkeep of 

said registry of the Board members of the Association as mentioned and incorporated 

in this deed. 

 That the first financial year of the Association shall commence on the date of 

incorporation   of  this  Association   and  end  on  December  thirty-first,   two 

thousand and twenty-one (December 31st   
, 2021). 

  That,  notwithstanding the foregoing  provisions regarding the appointment of 

the Board, the following  persons were elected to the Board for the year two 

thousand and twenty-one (2021 ): 

1.          Mrs.   Brenda  Brigitte   BROOKS,  residing at Oleander   Road  9  B, 

Saunders, Sint Maarten: as President. 

2.          Mrs.  Veronica  Catharina  WEBSTER, residing  at  Roses  Road 8, 

Zagersgut, Sint Maarten: as Secretary. 
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3.         Mr.  Colamarino  Ernest HENNIS,  residing  at  Montevideo  Road 21, 

Union Farm Estate, Sint Maarten: as Treasurer. 

4.         Ms. Josianne Stefanie ARTSEN, residing at Monte Vista  105,  Pointe 

Blanche, Sint Maarten: as Board member. 

5.           Mr. Stuart Andrew JOHNSON,  Paradise Isle Road 21, Madame Estate, Sint 

Maarten: as Board member. 

WITNESSES: 

The following  two (2) witnesses were present for the reading and co-signing of this 

deed: 

A.         Ms. Colleen Andrea LEJUEZ, a legal secretary, born on August twenty-fourth, 

nineteen  hundred and sixty-four on Sint Maarten,  bearer of an Identification 

card, issued on Sint Maarten, under number 1964.08.24.77, or 

B.        Ms. Charlise Marie PHILIPS, a senior corporate legal secretary, not married, 

born on Saint  Martin  on December fifth,  nineteen  hundred  and sixty-three, 

bearer  of  an  Identification  card  issued   on  Sint  Maarten  under  number 

1963.12.05.76,  both witnesses  choosing  domicile  at Fouress Building 4-D, 

Emmaplein,  Sint Maarten. 

The appearers, are known to me, civil law notary. 

WHEREOF THIS DEED has been executed in one (1) original copy (in Dutch: "in  

minuutakte")  on  Sint  Maarten  on the  date  mentioned  in  the  heading  of this instrument. 

After having related the substance of this instrument to the appearer, the appearers have 

declared unanimously to have examined the contents of this deed and not to require a full 

reading thereof. Then, after summary  reading of this deed, it was signed by the appearers 

and by me, civil law notary. 

Was signed:  L. Mercelina, V. Webster, J. Artsen, B. Brooks, S. Johnson, C. Hennis, C.M. 

Philips, C. Lejuez,  M. Mingo. 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description: 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
building 
activities 

Date Issued 

BP#235/2021 
 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
SUCKER GARDEN 

KINGS OF THE SEA RD. #22 

CA 006/1962 
 

Residential 
28-Jan-2022 

 

BP#192/2021 
 

LOWER PRINCE'S QUARTER 
BELVEDERE 

ANNA’S HOOP ESTATE RD. #71 

CA 254/2007 
 

Residential 
28-Jan-2022 

 

BP#160/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 
MOUNT WILLIAM HILL 

SABA RD. #1 

CA 518/1996 

 
Other 

28-Jan-2022 

 

BP#130/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

ST. JAMES ESTATE 
WESTERBAND DR.#24 

CA 042/2010 

 
Residential 

28-Jan-2022 

 

BP#084/2021 
 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
OYSTER POND 

OYSTER POND RD. #5 

CA 259/1981 
 

Residential 
28-Jan-2022 

 

BP#080/2021 
 

CUL DE SAC 
CUL DE SAC 

BUSH RD. #54 

CA 231/1952 
 

Commercial 
28-Jan-2022 

 

BP#073/2021 
 

CUL DE SAC 

WEYMOUTH HILLS 
BRIMSTONE HILL RD.#8 

CA 452/1991 
 

Residential 
28-Jan-2022 

 

BP#106/2021 
 

CUL DE SAC 
WEYMOUTH HILLS 
THE QUILL RD.#12 

CA 477/1990 
 

Residential 
21-Jan-2022 

 

BP#070/2021 
 

LITTLE BAY 
LITTLE BAY 

A. J. C. BROUWERS RD. #188 

CA 244/1992 
 

Other 
21-Jan-2022 

 

BP#065/2021 
 

LOWER PRINCE'S QUARTER 
MIDDLE REGION 

HAITI DRIVE #12 

CA 179/2017 
 

Residential 
21-Jan-2022 

 

BP#055/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
SUCKER GARDEN 

COB CACTUS DR. #3 

CA 118/2020 

 
Residential 

21-Jan-2022 

 

BP#179/2020 
 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 
GULLIN RD. #11 

CA 311/1988 
 

Residential 
21-Jan-2022 

 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  
    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

Infrastructuur (V.R.O.M.I.) 
Ministry of Public Housing, Spatial Planning, 

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/
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BP#045/2019 
 

COLE BAY 
COLE BAY 

DR.TJON-SIE-FAT STR.#18 

CA 176/1972 
 

Residential 
21-Jan-2022 

 

 
BP#151/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
SUCKER GARDEN 

SUCKER GARDEN RD. #62 

CA 351/1995,  
CA 352/1995 

 
Other 

14-Jan-2022 
 

BP#051/2021 
 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
POINTE BLANCHE 

KITTY DR. #246 

CA 098/2012 
 

Other 
14-Jan-2022 

 

BP#078/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 
BELVEDERE 

ANNA’S HOOP ESTATE RD. #57 

CA 300/2007 

 
Residential 

15-Dec-2021 

 

 

 

Objection/Appeals clause: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative decision, on 

the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings 

(Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of sending or issuance 

of this decision. The note of objection may be submitted to the same administrative authority that made the 

administrative decision.  

 

Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with article 7 jo. 16, of 

the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), 

may appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks after the day of 

sending or issuance of this decision. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hindrance 
Permit no. 

Applicant 
Location of 
Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
Hindrance Activities 

Date 
Issued 

HP.20.08 
Alegria 

Operation 
N.V. 

SIMPSON BAY 
BEACON HILL  
BEACON HILL 

ROAD #2 

 

CA 075/2016 
CA 42/1984 
CA 40/1963 
CA 99/1967 

CA 346/1969 

 Revision in Generator 
Capacity 

Revision in cooling 
installation 

Revision in liquid propane 
gas tanks 

Revision in waste water 
treatment installation 
Revision in pool and 
laundry equipment 

15-Dec-
2021 

HP.21.04 
Firefly SXM 

B.V. 

CUL DE SAC 
EBENEZER 

ESTATE 
BERYL 

RICHARDSON 
RD #18 

RING ROAD 

STORING AND USING 
FUEL 

USING A GENERATOR (S) 
STORING CONSUMER 

FIREWORKS 

17-DEC-
2021 


