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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 december 

2019, 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 AAN DE 
ERVEN VAN LAKE, CHARLES CYRENIUS 
MCGUIRE voorheen gevestigd te QUEEN OF 

FLOWERS ROAD #3, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 december 
2019, 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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DIRECTEUR ZIJNDE MR. 
BRADY, JAMES AANSPAKELIJK GES MAHO 

WATERSPORTS N.V., TRADEWINDS DIVE 
CENTER (GREAT MARINA) DBA AS 
TRADEWINDS DIVE CENTER (GREAT BAY 
MARINA voorheen gevestigd te CELSUIS 
STREET #38 PELICAN, SIMPSONBAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen   
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 

2019, 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 LA TULIPE NOIR NV 
voorheen gevestigd te EMERALD MERIR 
ROAD # 6 , OYSTERPOND , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 november 2019, 
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 22 november 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RIVERA TOO 
N.V., voorheen gevestigd te UNIT 312 

WELFARE ROAD, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ACE ELECTRONICS N.V., 
DBA AS KAMAL SADWANI, voorheen 

gevestigd te 104C BACK STREET, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DIREKT: STALLAERT 
MAURICE LAURENTINA GUSTAF PIZOR NV 
DIGITECH SECURITY CORPORATION 
voorheen gevestigd te PELICAN KEY LOT # 
27, PELICAN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 november 2019, door de Ontvanger 

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

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LAKE 
BROTHER'S POOL COMPANY N.V., voorheen 

gevestigd te C/O WINSTON LAKE 
MARIANNE ESTATE #2 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RODICO FASHION NV 
PEER C/O DEFIENNE & CO voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET NR 5 UNIT 19A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 
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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AJANTA TRADING NV 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 47, 

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

op d.d.  31 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
2019, 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 DLG ENTERPRISES NV 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 77, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.21 
november 2019, 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 22 november 
2019, 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 LAS DEVINAS NV 
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD 

84 , LOWER PRINCESS QUARTER , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 november 
2019, 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 28 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROYAL 
CARIBBEAN SURGEONS N.V., voorheen 
gevestigd te A.J.C. BROUWERS #6, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
november 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ALTRUS MANAGEMENT 

SERVICES N.V., voorheen gevestigd te 
REMBRANDT PLEIN 35, MADAME ESTATE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DRIVE IN PIZZA NV 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 19 
A, SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 november 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LE PETIT MARCHE NV 

voorheen gevestigd te C/O WESTEND 
MANAGEMENT NV , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAHAY B.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET # 79, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

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 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ALUMINIUM CENTRE 
SXM N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD 65, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 november 2019, 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan E CENTER SERVICES NV 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET #D, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.22 november 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LEE'S MEAT CENTRE NV 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET # 101 , EMMAPLEIN PHILIPSBURG 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SAI JOYTH 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 45, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 28 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AMALGAMATED 

YACHTING SERVICES N.V., A.Y.S 
AMALGAMATED YACHTING SERVICES N.V., 
voorheen gevestigd te C/O BUSINESS POINT 

SERVICES, P.O. BOX #4546, PLAZA DEL 
LAGO, AIRPORT ROAD, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan E.U.R.L ST. BARTH 

COMMUTER voorheen gevestigd te C/O  THE 
MAILBOX LA PALAPA CENTER P.O. BOX 
6203, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 december 
2019, 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 LIBERTY 

CHARTERS NV voorheen gevestigd te 
YRAUSQUIN BLVD 22 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 november 
2019, 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 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAINT 
MARTIN COMMERCIAL TRADING CORP. 
N.V. voorheen gevestigd te REMBRANDT 
PLEIN 38, UNIT 93, MADAME ESTATE, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AMERICAN GOURMET 
B.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 

LA PALAPA UNIT 4 & 5, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EAST STONE NV voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET # 7, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.30 oktober 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LIHAS 
CORPORATION, voorheen gevestigd te 

ABRUTUS ROAD #8 BETTY'S ESTATE , 
SAUNDERS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SANJVIN NV DBA ST. 
MAARTENS BEST voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 16 E MILLENIA PLAZA, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

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 28 november 
2019, 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 AMERICAN NAILS AND 
SPA ACADEMY NV voorheen gevestigd te 

BUSH ROAD # 78, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 november 2019, 
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 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EBS ST. MARTIN-
CARIBBEAN B.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 28, SIMPSONBAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.18 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
2019, 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 LIMITEX B.V. voorheen 
gevestigd te BUSH ROAD # 70 , CUL DE SAC 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 november 

2019, 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 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SELECT YACHTS NV 
voorheen gevestigd te PUERTO DEL SOL # 17, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 22 november 
2019, 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 

ANTILLIAANSE LUCHTVAART 
MAATSCHAPPIJ NV DBA A.L.M. ANTILLEAN 
AIRLINES voorheen gevestigd te PRINCESS 

JULIANA INTERNATIONAL AIRPORT, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 november 2019, 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 06 november 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EMOLA NV 
DBA C/O THE FRIENDLY TAX CONSULTANT 

NV voorheen gevestigd te PARADISE MALL # 
67 SUITE # 4-B, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.17 oktober 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LOLA NV 

voorheen gevestigd te FRONT STREET # 43-E 
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SHATIS NV voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 28 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANYKEY 

SERVICES N.V., voorheen gevestigd te 
REMBRANDT PLEIN #92,, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ERMON'S 
GAGARE CENTER N.V., voorheen gevestigd te 
SEDUMS CACTUS DRIVE #7, SUCKER 
GARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2019, door de Ontvanger 

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

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, 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 LOW ROAD TO HEAVEN 

NV DBA MR, BUSBY'S BEACH BAR voorheen 
gevestigd te EMERALD MERIT ROAD # 6 , 
DAWN BEACH OYSTERPOND , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  29 november 2019, 
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 november 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHAWARMA IMPERIAL 
NV voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 11, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AQUACAP AGENCY N.V., 
ATTN: HYACINTHA MARIA LEBACKS DBA 

AS ATTN: HYACINTHA MARIA LEBACKS, 
voorheen gevestigd te C.V. 
LEVENDAGSTRAAT 4, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EVERY DAY DELIGHT 
AND FEAST NV voorheen gevestigd te FORT 
HILL ROAD 77, FORT WILLEM, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.28 november 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LUCIBEL NV voorheen 
gevestigd te FORT WILLEM ROAD # 31 , 

FORT WILLEM , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  28 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHEKINAH GLORY NV 

DBA IRIE GARDEN MINI MART voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 14, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ARRINDELL MOSELEY & 
PARTNERS N.V., voorheen gevestigd te THE 

KEYS RD #24, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, 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 FAMILY RADIO VIBZ FM 
NV DBA RADIO STATION IS 90.5 F.M. 
voorheen gevestigd te C/O SAMSON TJARK, 
P.O. BOX 5398 / CANNEGIETER STREET # 
14, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 november 2019, 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 20 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MAHOGA N.V., voorheen 
gevestigd te VAN GOGHSTRAAT 4 UNIT 1 , 

MADAME ESTATE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
2019, 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 SHOOKUM HOLDING NV 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 26 UNIT 
10 211, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 november 2019, 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 26 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AYCS LTD voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 30, 

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

op d.d.  22 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FASHION PARIS NV 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 7 
UNIT G, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.05 november 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
MAINTENANCE EXPERTS N.V., voorheen 

gevestigd te A.J.C. BROUWER ROAD #1 , CUL 
DE SAC , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SNADOW NV voorheen 
gevestigd te PUERTA DEL SOL PLAZA UNIT 
312, WELFARE ROAD, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

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 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BELESSE NV voorheen 
gevestigd te PUERTO DEL SOL PLAZA UNIT 

312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  26 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, 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 FAST FOOD FANTASY NV 

DBA SUBWAY DEVELOPMENT CARIBBEAN 
voorheen gevestigd te PIGEON ROAD # 17, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.06 november 2019, 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 03 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAJE SXM 
N.V., DBA AS MAJE SXM N.V., voorheen 

gevestigd te KANAALSTEEG BUILDING, 
BOARDWALK FRONT STREET #1 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 december 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOLAN 
CONSTUCTION N.V., voorheen gevestigd te 
SABA DRIVE, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
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 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BENMAR 
MAINTENANCE SERVICES, voorheen 

gevestigd te ABRUTUS ROAD #20,, 
SAUNDERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLYING  GINNYSYACHT 
SERVICE NV voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 7, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.31 oktober 2019, door 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAJULA 
GAMING N.V., DBA MUJULA GAMING N.V., 

voorheen gevestigd te WEYMOUTH HILL 
ROAD 26, , SOUTH REWARD , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPORTS TOURISM 
COUNCIL ST. MAARTEN FOUNDATION 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 14, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 november 2019, door de 

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

Akeem Thomas, 
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 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BERRY CORPORATION 
INC voorheen gevestigd te COSELY DRIVE 2, 

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

op d.d.  27 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 
FOUNDATION PRIVATE FUND MAPLE, 
voorheen gevestigd te W.G.BUNCAMPER 
ROAD, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 december 2019, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, 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 MAX CONSULTANCY & 
TRAINING AGENCY NV voorheen gevestigd te 

SIMPSON BAY ROAD # 68 , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 november 
2019, 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 29 november 
2019, 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 STERLING  
FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES  NV 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY YACHT 
CLUB 68, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 november 2019, 
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 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BINDONI HOLDINGS NV 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 5, 

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

op d.d.  05 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FURLA SINT MAARTEN 

NV voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#13, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 oktober 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MELMIK 
AVIATION N.V., C/O A.P.AS. DBA AS 

MELMIK AVIATION N.V., voorheen gevestigd 
te WINAIR BUILDING, AIRPORT ROAD 
SIMPSONBAY PO BOX 207 , SIMPSONBAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan STICHTING 
PENSIONFONDS BUENA VISTA, voorheen 
gevestigd te PORT OF SPAIN DRIVE #20, 
MOUNT WILLIAM, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

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 03 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BODY JETXTREME 
ST.MAARTEN., DBA AS BODY JETXTREME 

ST.MAARTEN voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD #26 
POINTE BLANCHE, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 december 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, 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 G STORE 
BLUE MALL NV DBA GUESS voorheen 
gevestigd te BLUE MALL UNIT L -22, RHINE 
ROAD Z/N, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.21 november 2019, 
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 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MINKA'S N.V. DBA LOS 
ARRIESOS voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD # 57 , SIMPSONBAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  18 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STUDIOMART 

ARCHITECTURAL DESIGN N.V., voorheen 
gevestigd te FICUS ROAD #25, INDIGO 
BAY,, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 november 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
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 02 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BOSSCOM 
N.V., voorheen gevestigd te CUPE COY BEACH 

CLUB # 216, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GAPELMAR IMPORT AND 
EXPORT NV voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE ROAD # 8, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.05 november 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MW. RETTINGER S.A. 
AANSPRAKELIJK GESTELD VAN ISLAND 

MOMI NV DBA KALALLO voorheen gevestigd 
te FRONT STREET # 101 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SUN FLOWER 
ENTERPRISES, voorheen gevestigd te 
APRICOT ROAD, ST. PETERS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 18 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
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 22 november 
2019, 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 BRENTFORD 
LTD voorheen gevestigd te BLUE MALL 

RESIDENCE APT. UNIT 801 INDEX # 40A, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 november 2019, 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 02 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GIANT SECURITY B.V., 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET # 14, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.22 november 2019, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, 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 NANDHANA N.V. DBA 
BAY SIDE BOUTIQUE voorheen gevestigd te 

EMERALD MERIT ROAD # 14 , GREAT 
HOUSE MARINE , OYSTERPOND , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 november 
2019, 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 22 november 
2019, 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 SXM 
AERONAUTICAL SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te PRINCESS JULIANA 
INTERNATIONAL AIRPORT, SIMPSONBAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november 

2019, 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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRIGHT 
CLOUDS N.V., AS BRIGHT CLOUDS N.V., 
voorheen gevestigd te WELGELEGEN DRIVE # 

20, CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  30 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GLAMWEAR DESIGN NV 
voorheen gevestigd te PUERTO DEL SOL 
PLAZA UNIT # 312, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.26 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NICE TIMES 
ENTERTAINMENT NV C/O DEFIENNE & CO 
DBA DINGHY DOCK BAR voorheen gevestigd 

te CAPTAIN OLIVER MARINA LOT # 44 , 
OYSTERPOND , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, 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 CAR WASH & 
MAINTENABCE N.V. voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD # 34, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2019, 
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 04 december 
2019, 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 BRILD NV 
C/O RAMS STORE voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 79, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  29 november 

2019, 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 22 november 
2019, 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 GLOWBAL 
RESTAURANT AND ENTERTAINMENT 
GROUP NV DBA THE PEG LEG PUB 
STEAKHOUSE P/A MARY'S BOON voorheen 
gevestigd te BEACONHILL  ROAD #2, 
BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 november 2019, 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 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NICOLE LACHAPELLE 
LANDSCAPE DESIGN NV voorheen gevestigd 
te PUERTO DEL SOL UNIT 312 , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 november 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SXM RENT AWAY N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 72, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 04 december 
2019, 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 C.B.S. CARAI 
BES NV voorheen gevestigd te FRONT STREET 
24, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 november 2019, 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 02 december 
2019, 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 GO HOSPITALITY 

CONCEPTS NV voorheen gevestigd te 
EMERALD MERIT ROAD # 14, 
OYSTERPOND, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.28 november 2019, 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 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NINELIVES NV voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 19 E , 
SIMPSONBAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 november 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan T.A.V. ASAS, GHAZI 

KHALIL ZIJNDE DIRECTEUR PRINCE 
FURNITURE N.V., DBA PRINCE FURNITURE, 
voorheen gevestigd te L.B. SCOTT ROAD #37, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 november 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CAP RETAIL NV DBA 
TREASURE COVE voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 44, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GRAY KRAISS COMPANY 

NV voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
43, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.05 november 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan O & ERIC'S CONSULT 
N.V., voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN 
ROAD #179 , SUCKERGARDEN , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 2019, 

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE COW STEAKHOUSE 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
69, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 november 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 25 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN DATA 
SOLUTIONS NV voorheen gevestigd te 
CACTUS DRIVE # 13, SUCKERGARDEN, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 november 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GURSAHANI-
FERNANDES,, SNOWY DBA TROPICAL 
MAGIC voorheen gevestigd te FRONT STREET 
# 5 UNIT # 16 B PHILIPSBURG 
ST.MAARTEN, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.05 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, 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 OYSTER PIER 
GROCERIES N.V. DBA PIER GROCER 
voorheen gevestigd te EMERALD MERIT 

ROAD # 6 , OYSTERPOND , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 november 2019, 
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 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE Q LOUNGE NV 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 11 
UNIT 2-C, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 18 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
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 28 november 
2019, 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 CARIBBEAN GET AWAY 
NV voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 70, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 november 2019, 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 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HORIZON INNOVATION 
NV voorheen gevestigd te PUERTO DEL SOL 

UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.26 november 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan P & D 
ENTERPRISES N.V., DBA AS LE CHIC 
BOUTIQUE voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET 59 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE VILLAGE JEWELS NV 
DBA JEWELRY OUTLET voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 7, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

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 29 november 
2019, 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 CARIBBEAN HARDWOOD 
EXPORT COMPANY NV voorheen gevestigd te 
PUERTA DEL SOL WELFARE ROAD UNIT  

312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  26 november 2019, 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 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan I & I FITNESS NV 

voorheen gevestigd te WELFARE DRIVE # 16, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 november 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARADISE DOG'S 
BOUTIQUE NV voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 28 C UNIT 7 , 

SIMPSONBAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOP CHOISE 

ENTERPRISES NV voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 8, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 29 november 
2019, 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 CARIBBEAN MEDIA & 
ENTERTAINMENT voorheen gevestigd te 
PUERTA DEL SOL PLAZA WELFARE, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 

november 2019, 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 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan IAM B.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 46, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 november 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas,    
Deurwaarder der b elastingen  
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PARWESH 
N.V., voorheen gevestigd te REMBRANDT 
PLEIN 3 , MADAME ESTATE , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 november 2019, 

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TREMOR MANAGEMENT 

REAL ESTATE & CONSTRUCTION NV 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 74, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 25 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 28 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN TOURIST 
AND TRAVEL PROMOTIONS N.V., voorheen 
gevestigd te REMBRANDT PLEIN 36, 

MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  26 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, 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 IGY ST. 
MAARTEN HOLDINGS BV voorheen gevestigd 
te PORTOFINA MARINA VILLAGE AIRPORT 
46, SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.26 november 2019, 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 01 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PHENICIEN NV voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 14 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 oktober 2019, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TRUSTCOMPANY OF ST. 
MAARTEN NV C/O MACLAU BUSINESS 

SERVICE CENTER SERVICES NV voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 6 SUITE 3B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 06 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARPIOS IMPORT NV 
voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD # 

89 G, POINTE BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan IMMO GROUP 
CONSULTING NV voorheen gevestigd te 
PUERTO SOL WELFARE RD 68 UNIT 312, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.26 november 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PHOENIX PETROLEUM 
LTD, voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET # 26 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UFRIMALA NV DBA MR F. 
RICHARDSON voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 7, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 26 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CERTAIN 
CELL B.V., DBA CERTAIN CEL B.V., voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET # 

54, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, 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 INSTALTECH GROUP NV 

voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 26 UNIT 
210, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 november 2019, 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 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PICASSO ENTERPRISES 
NV DBA CLASSIC ELECTRONICS & 
JEWELRY voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 2 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UNITED COLOURS OF ST. 
MAARTEN voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 7, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 25 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CHREST PUBLISHING NV 
voorheen gevestigd te CASTLECOVE 8, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 november 2019, door de 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan INTERAGE 
(SXM) 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.17 oktober 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PINK IGUANA N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 69 , 
SIMPSONBAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 november 2019, door de 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VAN GIFFEN 
ADVOCATEN, VAN GIFFEN ATTORNEYS AT 

LAW voorheen gevestigd te FRONT STREET 6 
SUITE 3B, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
CHRISTOPHER ALEXIS ROBINSON 
DIRECTOR OF GIOTTO N.V. DBA / ALEXIS 

AGENCIES voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 7 P.O. BOX 1053, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ISLAND PEDAL B.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 130, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.18 november 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, 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 PLANTATION 
DEVELOPMENT N.V. DBA MR BUSBY'S 
voorheen gevestigd te EMERALD MERIT 

ROAD , OYSTERPOND , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  29 november 2019, 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 22 november 
2019, 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 VECA CHEESE 

SHOP NV voorheen gevestigd te PRINCESS 
JULIANA INTERNATIONAL AIRPORT, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 21 november 2019, 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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CINFAT ENTREPRISES 
NV voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET # 89, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 2019, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JAMANDA 
BAR & RESTAURANT N.V., voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 50, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.22 november 2019, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, 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 PLUYGERS 
INDEPENDENT SALES CONS. CHRISTOFFEL 
LIONELL voorheen gevestigd te BUSH ROAD 

# 70 - I , CUL DE SAC , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  21 november 2019, 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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VERI ORO NV voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 68  A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
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 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CLAUDY'S 
TRUCKING & HEAVY EQUIPMENT 

SERVICES N.V., voorheen gevestigd te HOPE 
ESTATE DRIVE #4, GUANA BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december 
2019, 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 JDIX ENTERPRISE N.V. 
DBA BATHMAX CARIBBEAN voorheen 
gevestigd te EMERALD MERIT ROAD # 26, 
OYSTERPOND, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.27 november 2019, 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 01 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRESTIGE ENTERPRISES 
NV DBA PRESTIGE JEWELERS voorheen 

gevestigd te FRONT STREET 47 A , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VIA BAHIA 
NV, ROYAL BRASIL C/O K.P.M.G. voorheen 
gevestigd te C/O EYLEN, AUGUST C. L. VAN 
,, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 20 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CORALIE II INC., 
voorheen gevestigd te C/O: 1X1 DESIGN 

N.V.-FRO 13, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JETHMALANI TRADING 
NV DBA HAPPY HOUSE voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 68, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.31 oktober 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRINCIPE NV voorheen 
gevestigd te PUERTO DEL SOL PLAZA / 

WELFARE RD 18 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  26 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VISDI JEWELRY & GIFTS 
NV voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
16-C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 november 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
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 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CREATIVE DESIGNS 
CONSTRUCTION & MAN NV voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD PLAZA DEL 

LAGOS SUITE 68, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 november 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JOCY 
CONSULTING & SERVICES N.V., **P/A: 
SINTACC ACCOUNTING & CONSULTING 
SERVICES DBA **P/A: SINTACC 
ACCOUNTING & CONSULTING SERVICES 

voorheen gevestigd te REMBRANDT PLEIN 
35, MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PRO LINE 
MUSIC N.V. voorheen gevestigd te 
REMBRANDT PLEIN 8 , MADAME ESTATE , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan WAY MOORE GOODER 
NV DBA DINGHY DOCK voorheen gevestigd te 
CAPTAIN OLIVER MARINA, OYSTERPOND, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
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 07 november 
2019, 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 CRYSTAL 
WATERS LIQUORS NV voorheen gevestigd te 
GOLDFINCH ROAD 2-D, POINT BLANCHE, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 november 

2019, 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 01 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JOSH NV KALEIDOSCOPE 

JEWELERS voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 49 UNIT 7, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.29 oktober 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PURE MEDIA GROUP NV 
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL 
PLAZA UNIT 301 , WELFARE ROAD , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 november 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WEST 

INDIES RETAIL CONCEPT B.V., voorheen 
gevestigd te W.G.BUNCAMPER ROAD # 8, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 02 december 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 28 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DESGN BRIDGE N.V., 
voorheen gevestigd te WELLINGSTON ROAD 
# 4 JOBCO PLAZA COLE BAY, , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 oktober 2019, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november 
2019, 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 JUM'AH, ALI 
ADEEP HUSSEIN ZIJNDE DIREKTEUR 
MIXAG ENTERPRISES NV DBA H.J. 
QUALITY voorheen gevestigd te SR. 
MODESTA ROAD # 17 E/F, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.27 november 
2019, 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 20 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan R.S. SYSTEM N.V., 
voorheen gevestigd te C/O THE MAILBOX 
PALAPA CENTER, AIRPORT BLVD 

ST.MAARTEN ,  , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WHITE 
MARLIN N.V., voorheen gevestigd te C/O 
BUBBA CHARTERS DOCK MAARTEN, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 20 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
DESTINATION CREW AND CONCIERGE 
N.V., voorheen gevestigd te C/O YACHT CLUB 

ISLE SE SOL AIRPORT RD UNIT 1 5-9, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KARAN SUPERMARKET 
N.V., voorheen gevestigd te P.O. BOX 990 
ROSES RD #6, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 november 2019, 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REBUILDING THE WALLS 
OF JERICHO N.V. DBA KC CONSTRUCTION 
COMPANY voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET 14 UNIT 2A , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WINDWARD CABLE T.V. 
N.V., DBA AS ** P/A: HENKY NELLUS 
RIVERS, voorheen gevestigd te BACK BAY 
Z/N, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
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 27 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DIAMOND SHINE 
CLEANING B.V. voorheen gevestigd te UNION 
ROAD # 16 C, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 november 2019, 

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KINGDOM OF 

BEAUTIFULL MIND N.V. voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD # 19, SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.18 november 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RGM ST. 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te C/O 
PRICEWATERHOUSECOOPERS P.O. BOX 

195 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2019, 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 YOGEN FRUZ 

ST. MAARTEN AT ATLANTIS CASINO 
voorheen gevestigd te BLUE MALL RHINE 
ROAD 2ND FLOOR, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november 
2019, 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 29 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan YUMMY TUMMY B.V., 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD #103, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 november 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZANZIWA SHOP NV 
voorheen gevestigd te FRONT STREET UNIT 
12 5 C/O MAMI TREE DRIVE APT. 9 B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Yuancito Mathew, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 20e  december, 2019, heb ik 

Danica E. N. Zichem, aspirant deurwaarder op 
St. Maarten , bij het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, ten verzoeke van, 
Joseph Emmanuel Brooks, vonnis van het 
gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 
St.Maarten, van de  16e december, 2019 

waarvan de echtscheiding is uitgesproken 
tussen Joseph Emmanuel Brooks en Careen 
Angelica Connor beide wonenden op 

St.Maarten.  

                                                                                 
De aspirant deurwaarder,                                                                             
Danica E.N. Zichem 
 
 

 
 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van St. Maarten, van de 28e oktober 2019, de 

echtscheiding uitgesproken tussen RAVINDRA 
RAMNAUTH, wonende op St. Maarten en 

gedomicileerd aan de C.A. Cannegieter Street # 
46, ten kantore van de advocate mr. N. de la 
Rosa en ROHINI PHAGOO, wonende op Sint 
Maarten, partijen zijn met elkander gehuwd op 
16 juni 2012 te Mon Repos, East Coast 
Demerara, Guyana.    
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabes 
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ANNOUNCEMENT LEGAL MERGER 

(Juridische Fusie) 

The Board of Managing Directors of  PEARL 
DEVELOPMENT N.V. (“Pearl”) whose 
statutory seat is in Sint Maarten with its offices 

at Emerald Merit Road 10, Oyster Pond, hereby 
announces that DUCK INTERNATIONAL LTD.,  
a (former) foreign legal entity with its (former) 
head office in Anguilla and with its (former) 

business address in Sint Maarten at Emerald 
Merit Road 10, Oyster Pond, as the ceasing 
company (verdwijnende vennootschap), has 

legally merged into Pearl as the acquiring 
company (verkrijgende vernnootschap) as per 
December 31, 2019.  
 
Pearl Development N.V. (Commercial Register 
number 12916) 

 

 
 
 
 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 19e  december 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten. 
Opgeroepen: Maxima Francis, wonende aan 
de W. G. Buncamper Road # 19 op St.Maarten 
aan de om op dinsdag de 4e  februari 2020 te 
8:30 uur voormiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op het eiland 

St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 
verschijnen, om de vordering van RBC Royal 
Bank N.V., gedomicilieerd ten kantore van de 
advocaat mr. B. G. Hofman, te antwoorden (AR 

49/19 – SXM 201900216) 
 
De aspirant deurwaarder  

Danica E.N. Zichem 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

BANKRUPTCY 
(Faillissement) 

 
By decision of the Court of First Instance dated 
December 4, 2019 the Honourable judge mr 
C.T. M. Luijks declared the bankruptcy of 

Alberto Fernando William residing at 
Welgelegen Lane # 6, Cay Hill on Sint Maarten. 
The Honourable judge mr. P.P. M van der 
Burgt has been appointed as examining judge 

in the bankruptcy. 
By decision of the Court of First Instance dated 
December 16, 2019 the Honourable judge mr 

C.T. M. Luijks appointed Attorney at Law mr. 
Melinda Hoeve - of the law firm Hoeve & 
Rogers Attorneys & Consultants - situated at 
Welfare Road # 57, Colebay as trustee in the 
bankruptcy. 
The bankruptcy decision of December 4, 2019 
was pronounced in absentia. Mr. Alberto 

Fernando William has filed an objection 
against aforementioned bankruptcy decision. 
The hearing in this case will be handled by the 
Court of First Instance in the first half of January 
2020. 

All creditors of Mr. Alberto Fernando William 
are requested to submit their claim to the 

trustee. 
 
mr. Melinda N.A. Hoeve, 
the trustee 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of November 2019, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the 
surplus in the money market by auctioning “Certificates of Deposit” (CD). As a result, the outstanding 
amount of CDs increased by NAf.32.0 million. Furthermore, the Bank maintained the percentage of 
reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.6.7 
million due to the lower base amount1 upon which it is calculated.  
 

Base money2 decreased by NAf.152.4 million due to a decline in the current account balances of the 

commercial banks (NAf.161.8 million), moderated by an increase in currency in circulation (NAf.9.4 
million). The decrease in the current account balances was mainly the result of the transfer of dollar 
deposits to abroad, the net purchase of foreign exchange, and the purchase of CDs by the commercial 
banks at the Bank. Transfers by pension funds, the government of Curaçao and the government of Sint 
Maarten from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks moderated 

the decline in the current account balances. 
 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Nov-19 31-Oct-19 Liabilities 30-Nov-19 31-Oct-19

Claims on nonresidents 3,160.3 -233.1 Liabilities to nonresidents 294.7 -14.1

Gold 1,098.8 -38.2 Deposits of nonresidents in foreign currency 294.7 -14.1

Official reserves 2,061.6 -194.9

Other 0.0 0.0

Domestic assets 642.0 0.0 Domestic liabilities 2,461.1 -179.8

Currency in circulation 481.3 9.4

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 69.6 -30.2

Government paper in portfolio 0.1 0.0 Government of Curacao 47.3 -23.7

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 20.2 -6.5

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 267.0 -1.4 Liabilities to deposit money banks 1,784.1 -136.5

Current account balances 267.0 -1.4 Current account balances 386.3 -161.8

Certificates of Deposit 109.8 32.0

Required reserves 1,288.1 -6.7

Claims on other sectors 374.9 1.4 Liabilities to other sectors 126.1 -22.5

Other assets 374.9 1.4 Deposits of other residents 63.4 -25.3

Other liabilities 62.7 2.9

Capital and reserves 1,046.6 -39.3

Total assets 3,802.4 -233.2 Total liabilities 3,802.4       -233.2

 November 2019
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.14.1 million, mainly as a result of transactions 
carried out by the commercial banks in Bonaire from their accounts at the Bank. The decrease was 
mitigated by an increase in the deposits of the Central Bank of Aruba. In addition, the increase in the 
deposits of the Dutch Ministry of Interior and Kingdom Relations (BZK) in connection with interest 
payments on bonds issued by Sint Maarten owned by the Dutch State, moderated the decrease in the 

item “Liabilities to non-residents”. 
 
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.30.2 million due to decreases in 
the deposits of the government of Curaçao (NAf.23.7 million) and the government of Sint Maarten 
(NAf.6.5 million). The decrease in deposits of the government of Curaçao was the result of the transfer 
of funds towards its accounts at the commercial banks. However, the transfer of license fees collected 

by the Bank over the month of October 2019 moderated the decrease. The decline in deposits of the 
government of Sint Maarten can be attributed to the transfer of funds towards its accounts at the 
commercial banks in connection with, among other things, the reconstruction efforts and the payment 
of interest on bonds issued. 

 
Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.22.5 million. This decrease was 
mainly the result of transfers from the public pension fund of Curaçao, APC, to the commercial banks in 

connection with a bond loan to HNO3 Transitie en Exploitatie for the completion of the new hospital of 
Curaçao. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.194.9 million, due 
mainly to the transfer of dollar deposits to abroad and the net purchase of foreign exchange by the 
commercial banks. The transfer of funds from abroad by a pension fund and the Central Bank of Aruba, 
and the funds received from the World Bank for the reconstruction of Sint Maarten moderated the 

decrease in foreign exchange.       
                                                              
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.38.2 million due to the 
lower market value on the balance sheet date compared to the end of October 2019. The decrease in 
the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in the 

market value of gold. 
 

 
Willemstad, December 23, 2019 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
3 Hospital Nobo Otrobanda (New Hospital Otrobanda). 
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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#233/2018 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

EBENEZER RD. #30 

CA 456/1989 

 

Residential 

 
19-Dec-19 

BP#117/2019 

 

SIMPSON BAY 

BEACON HILL 

BEACHCOMBER RD. #10 

 

CA 185/1969 

 

Residential 

 
19-Dec-19 

BP#002/2019 

 

UPPER PRINCE'S 

QUARTER 

GUANA BAY 

GUANA BAY RD. #6 

CA 155/1988 

 

Residential 

 
20-Dec-19 

BP#284/2018 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

ISLAND VIEW LANE #20 

CA 165/2011 

 

Residential 

 
23-Dec-19 

BP#129/2019 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

UNION RD. #86 

CA 034/2017 

 

Commercial 

 
23-Dec-19 

BP#113/2019 

 

COLE BAY 

DIAMOND ESTATE 

BEARDED FIG TREE DR. 

#7 

CA 183/1988 

 

Residential 

 
23-Dec-19 

BP# 275/2018 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER 

MIDDLE REGION 

GINGER ISLAND DR. #9 

CA 85/1999 

 

Residential 

 
23-Dec-19 

BP# 277/2018 

 

UPPER PRINCE'S 

QUARTER 

POINTE BLANCHE 

BUTTERFLY DR. #13, #5 

CA 98/2012 

 

Residential 

 
24-Dec-19 

BP#19/2019 

LITTLE BAY  

CAY HILL 

ZEBRA DRIVE #8 

CA33/1983 Residential 30-Dec-19 

 

 

📍 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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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. 
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Government of Sint Maarten 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication 
Department of Tourism (T.E.A.T.T.) 

 

 
 
 

 
 
 

St. Maarten Tourism Bureau 
 

Public Tender  
The Department of Tourism is hereby inviting prospective bidders to the public tender for the following 

project: 
 

“Public Relations & Marketing Communication services for 

destination St. Maarten in Europe” 
 
Principal: The Government of Sint Maarten, coordination by the Ministry of T.E.A.T.T, Department of 
Tourism.  
 
Financed by: The Government of Sint Maarten  
 

Project Objective: To carry out public relations and marketing communication services within the 
European Market for the destination.  
 
Terms of reference: The terms of reference for this project can be requested via email from Gianira 
Arrindell at Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org or it can be obtained at the St. Maarten Tourism 

Bureau office at 6 Juancho Yrausquin Boulevard, St. Maarten during business hours from Monday to 
Friday.  

 
Tender submission: The bids must be submitted in writing, signed and in English, in the format as 
described in the Request for Proposal, in triplicate and in a closed envelop with on the envelop the 
address and notification bid for ‘Public Relations & Marketing Communication services for destination 
St. Maarten in Europe’. The bid must be submitted at the St. Maarten Tourism Bureau office at 6 
Juancho Yrausquin Boulevard, Philipsburg, St. Maarten to the attention of Director of Tourism: May-

Ling Chun.  

Tender submission deadline: Wednesday, January 22nd, 2020 before 5:00 P.M. 
 
Project awarding: The aim is to award the project before or on January 31st  2020.  

For further information regarding the tender procedure or project, please contact Gianira Arrindell via 
email at Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org  or by telephone at + 1 (721) 549-0200. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org
mailto:Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org
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Government of Sint Maarten 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication 

Department of Tourism (T.E.A.T.T.) 

 

 

 

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

 

Public Relations & Marketing Communication services for destination St. Maarten in Europe 

 

December 2019  
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1. Introduction 
 
The St. Maarten Tourism Bureau hereby request proposals from companies with tourism or travel 
account experience to provide services to destination St. Maarten.  

 
The selected representative will work with the St. Maarten Tourism Bureau to develop a strategic 
marketing and communications plan to increase awareness of St. Maarten within the European Market.    
 
Proposals should outline a long term overall strategic approach rather than a present or specific 
campaign. Representatives are also encouraged to submit references and creative samples that are 

related to St. Maarten. 
 
Additionally, proposals should illustrate how the representative would go about publicizing the diversity 
of dual nation, culture, and other unique selling propositions that will stimulate the economic impact of 

tourism on St. Maarten.  
 
Representatives will be judged on their ability to effectively promote St. Maarten as a year-round 

destination to European travel seekers.  
 
Our Mission and Vision  
 
Vision  
 
For St. Maarten to be a preferred all year round destination that is safe and dynamic, providing residents 

and visitors a high quality of life that reinforces national pride, with tourism as the primary driver for 
sustainable growth. 
 
Mission  
 

To promote and develop St Maarten’s tourism industry in a well-balanced manner, by establishing 
synergy between the respective governmental ministries, private sector and other industry partners.   

 
Target Market 
 
Our main European target markets are the Netherlands and Belgium. Historically, when looking at the 
stay over arrivals from the Netherlands, these were 16.019, 16.865 and 18.331 respectively in the years 
2013, 2014 and 2015. These years were chosen to demonstrate the stayover arrival trend prior to 

hurricane Irma in 2017.  Additionally, the Belgium stay over arrivals are relatively low in comparison to 
the stay over arrivals of the Netherlands, which demonstrated that in total 612 Belgians visited St. 
Maarten in the year of 2016. The data of the Belgian stayover arrivals prior to 2016 were not extracted.   
 
Since the passing of hurricane Irma, stayover arrivals across all markets has decreased. Therefore, it is 
imperative to regain lost market share by effectively communicating that St. Maarten is a viable vacation 
destination to the Dutch and Belgian consumers.  

 

Moreover, the intention is to expand our reach within the European market beyond these two countries, 
and conduct more efficient and targeted marketing to attract relevant target groups within Europea that 
will allow for a higher return on investment for our promotional budget. European countries of interests 
are Germany, United Kingdom, Italy, Spain and/or Scandinavia. 
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Niche Markets 
 
St. Maarten would like to focus on several niche markets such as:  

 Culinary 

 Adventure Travel  
 Yachting & Sailing 
 Nature & Historical lovers 
 Music festival  
 Island Hopping  
 Weddings & Honeymooners 

 Voluntourism  
 Eco-tourism  
 LGTB 
 Wellness & Spiritual  

 Gambling  
 Plane Spotting  
 MICE 

 
Our goals and objectives 
 
There are various countries offering their destination as a vacation option to travel seekers. In order to 
compete on theses market places, consumers need to know that St. Maarten is a viable vacation 
destination.  
 

Not many people are aware of St. Maarten and those that are aware of St. Maarten is due to the attention 
the island received in the media from the destruction of Hurricane Irma.  
 
The destination has made tremendous progress in terms of infrastructure. Nature has restored itself 
and the island is as green as ever with white sandy beaches and crystal clear waters. Hotels and activity 

providers have re-opened offering a renovated or new product, which in some instances are better than 
the product they offered prior to hurricane Irma.  

 
 
Therefore, it is imperative that positive messages and updates of the destination are continuously 
promoted in order to:  

 Increase Brand Awareness  
 Create Top of Mind Awareness  

 
We want to establish the following amongst travelers:  

 Brand recognition  
 Brand affinity  
 Trust and loyalty  
 Higher perceived value  
 Positive reputation 

 

Additionally, the long- term objective is to increase stayover arrivals from Europe with an annual YOY 
growth rate averaging 15% to 20% by stimulating bookings.  
 
 
2. Purpose of Engagement  
 

The purpose of this document is to specify the approach that the St. Maarten Tourism Bureau will use 
to select the agency to represent destination St. Maarten as its Public Relations and Marketing 
Communications Agency in the European Market. 
This document also describes the requirements that the developing agency has to fulfil in order to be 
selected. 
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3. Agency Qualifications 
 
The selected agency is expected: 

 to have an established registered business  
 excellent written and verbal communication skills in English, Dutch as well as French or any 

other European language; 
 a sound knowledge of the Caribbean, and ideally have represented a Caribbean destination; 
 have at least five years of experience in the tourism trade and consumer industry, and a strong 

media relations; 

 have ample experience in planning and organizing press conferences, tradeshows and events; 
 able to run effective marketing and PR campaigns that deliver measureable results; 
 creative, innovative and not afraid to go through unconventional routes;  
 result-driven and efficient;  

 is professional, eloquent and able to represent the St. Maarten Tourism Bureau;  
 have a quick turn-around time, especially in times of crisis management and communications, 

as well as reputation management.  

 
4. Scope of Work 
 
The scope of work for the selected agency will include but not limited to the below mentioned activities.  
 
4.1 The Approach 
 

The approach is targeted, results driven and flexible. There will be mutually agreed, realistic targets and 
methods of quantifying the results. These methods will help the St. Maarten Tourism Bureau assess the 
effectiveness of the selected agency’s efforts to: 
 increase St. Maarten’s brand identity. This includes the use of the selected agency’s influence and 

creativity to secure significant amounts of positive media coverage on St. Maarten; 

 expand and strengthen strategic partnerships, as well as develop and implement a working 
partnerships strategy through activities that involves the St. Maarten government, airlines, hotels, 

and other strategic partners to maximize the cost-effectiveness of the activity and the profile of St. 
Maarten in the marketplace; 

 institute quality by association which will involve aligning St. Maarten with high quality products, 
services, corporations, and personalities in co-op marketing and partnership campaigns; 

 network and foster relationships with key wholesalers and tour operators and work closely with the 
respective charter companies to increase airlift capacity to St. Maarten; 

 increase the opportunities to sell St. Maarten vacations of which the overall objective is to enhance 
the number of arrivals and maximize the tourism revenues in St. Maarten.  

 
4.2 Role 
 
The role of the selected agency will include carrying out the following activities: 
 

 To develop and implement strategic Public Relations, Sales, Marketing & Advertising activities for 

the term of the contract. 
 To advise St. Maarten on trends and opportunities with the potential for increasing tourism to St. 

Maarten. 
 To help identify potential visitors and gather information that is useful in converting interest into an 

actual “travel to St. Maarten” decision. 
 To insure that St. Maarten is featured prominently in relevant trade and consumer media as well as 

on any other communications channels. 
 Planning and organizing press conferences, tradeshows and events. 
 Represent the St. Maarten Tourism Bureau where needed within the relevant European country.  
 Update and maintain the destination website and social media pages. 
 Create and distribute newsletters to trade and consumer market.  
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4.3 Activities 
 
The following level of activities reflects St. Maarten’s expectation of the selected agency:  

 
1. Provide tourism data about St. Maarten to the media, the travel trade and potential visitors. 
2. Provide a public relations program and develop a Public Relation Action Plan for the term of the 

contract 
3. Provide a marketing program and develop a marketing action plan for the term of the contract. 
4. Evaluate, recommend and arrange the participation of St. Maarten in tourism exhibitions, trade and 

consumer fairs as well as conduct sales calls.  
5. Pre-screen and qualify travel agents, media and qualified industry representatives for conferences, 

special events, familiarization and press trips to the island. 
6. Represent St. Maarten at tourism meetings and activities, and provide reports and 

recommendations. 
7. Prepare and contribute to St. Maarten’s annual work program, strategies and plans continuously. 
8. Prepare and supply St. Maarten with tourism intelligence  

9. Ensure the credentials of companies and individuals in the market who are dealing with St. Maarten 
are always legitimate and up to date. 

10. Organize meetings with tour operators, airlines, travel agents, journalists and other key target 
groups in order to create an ongoing relationship and an open communication channel. 

11. Establish a data base comprising of : 
a.    Tour operators featuring St. Maarten / St. Martin and other Caribbean destinations in their 

programs. 

b. Travel agents and tour operators specializing in niche markets relative to St. Maarten/St. 
Martin. 

c.    Meetings, incentive & conventions planner’s operators and promoters. 
d. Airlines, cruise lines, travel trade association and travel education institutions. 
e.   Journalists, media representatives, travel writers and publicists. 

f.   Provide recommendations with key tourism partners for beneficial promotional activities and 
support for the destination. 

12. Assist with the planning, promotion and implementation of St. Maarten events 
13. Coordinate and oversea cooperative marketing campaigns with tour operators and airlines. 
14. Alert St. Maarten promptly of any negative perceptions about the destination and mitigate this 

accordingly by means of reputation management 
15. Prepare and implement a crisis communications action plan to be used as needed for any crisis that 

impacts St. Maarten’s tourism such as hurricanes, crime, health risks and other issues. 

16. Development of a monthly newsletter for the industry partners. 
17. Create further awareness about the destination by collaborating and creating content using branding 

and digital marketing. 
18. Update and maintain the destination website and assist with translation of relevant pages. 
19. Issue monthly reports stating the activities and communications conducted on behalf of St. Maarten 

including public relations, clippings reports and other means of measuring activities. 
20.  Effectively monitor news of our competitors as well as monitor news of St.Maarten and respond 

accordingly. 

21. Write compelling press releases and distribute accordingly. 
22. Create and execute guerilla marketing and special events to generate buzz. 
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5.  Timeline  
 
Interested agencies should execute the following activities by the proposed dates: 
 

Timeline Date 

Submit Proposal Deadline  January 22nd  2020 

Shortlist Presentations  February 3rd  – 7th 2020  

Selection of Agency February 19th 2020 

Start date of selected Agency  April 1st 2020  

 

6. Project organization 
 
The Government of St. Maarten is the Principal and financier of this project. For which the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication (T.E.A.T.T) will act as representative. 
 

7. Terms and Conditions 
 

 All proposals must include all elements outlined in this RFP, and must be structured as outline 
in section 8. Proposal. 

 The rate quoted shall stand valid for 90 days from the date of the tender date. The rate 
quoted shall be inclusive of taxes and duties. 

 Parties submitting separate proposals may not discuss pricing information or they will be 

ineligible to bid on the project. 
 Bidders must disclose any relevant conflicts of interest and/or pending lawsuits.  
 The tender committee reserves the right to reject one or all bids. The decision of the tender 

committee shall be final and binding.  

 All completed items and deliverables shall be the property of the St. Maarten Tourism Bureau 
and the bureau reserves full copyright of final products.   

 

8. Proposal 
 
The proposal should clearly detail all the required information as per the following criteria and as outlined 
in the Scope of Work: 
 
Corporate Background, Experience & Portfolio Component  

 Overview of the company  
 Country of establishment  
 Information of branches  
 Company’s Financial Statements 
 Introduction of team composition that would be assigned to our account 
 List of past or current accounts within the travel and tourism industry  
 List any other relevant experience of the organization and team such as knowledge of the travel 

and tourism industry 
 A portfolio of past work similar to this project  
 Past account references that the St. Maarten Tourism Bureau can contact, as well as any past 

account experiences should be included 
 Include contact name, email address and telephone number to facilitate communication  

 
PR and Marketing Communications Component   

 The approach and process that should be taken in order to manage the public perception of the 
destination, disseminate valuable information and manage the relevant marketing 
communications channels. 
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Timeline Component 

 Timeline of project execution that is transparent and allows for adequate feedback incorporation 
and adjustments.  

 Organizational structure: communication process; including lines of reporting and any special 

tools used. 
 
Financial Component  
The financial bid must be submitted in a sealed separate enveloped and it must include the full cost of 
the items as listed in the Scope of Work as well as other fees related to the project.  
 

The tender must describe the content of the services to be provided, and must contain the price in Euros 
with applicable tax/charges clearly identified. 
 
The services should also include details of rates, calculation and invoicing schedule. 

 
The financial proposals should also list what additional value added services the company will offer the 
St. Maarten Tourism Bureau. 

 
9. Budget 
 
The proposed budget that includes the agency services and consultancy fees, as well as marketing 
communications expenses and OTA marketing expenses is €300,000.00 per year.  
 
10. Selection Criteria  

 

No. Criteria  Marks 

1 Company Profile 5 

1.1 Valid company trade license (Business license)  

1.2 Valid crib (Tax) number  

1.3 Full and accurate physical, postal , telephone, and email address of 
the company 

 

1.4 Expertise in the tourism / travel industry  

1.5 Past portfolio & experience of PR and Marketing Communications   

1.6 List present clientele with names & date of business engagement  

2 Personnel 5 

2.1 CV of company CEO/Proprietor  

2.2 Profile and CV of the team  

3 Technical Functionality 10 

3.1 Processes and structure outlined to achieve optimal success with 
Public Relations and Marketing Communications  

 

4 Methodology 20 

4.1 Clear and complete Plan of Approach of utilizing PR and Marketing 
Communications for the destination  

 

5 PR and Marketing Communications 30 

5.1 Creative campaign concept, Look and feel of destination marketing 

communications 

 

5.2 The approach to be undertaken when incorporating PR   

6 Financial 30 

6.1 Produce a sealed financial bid  

 TOTAL 100 

Note: Companies failing to produce valid Business license and valid crib numbers 
during the tender opening or have not submitted with the tender documents will be rejected.  
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11. Allotment  
 

 Prospective bidders will be informed of the Principal’s decision in writing. 
 It is not required that the lowest bid, or any other bid will be awarded. 

 The project will only commence after assignment and approval by the Minister of Tourism, 
Economic Affairs, Traffic & Telecommunication (T.E.A.T.T.). Said assignment will be issued in 
writing and will indicate the start date and contact person.  

 The selected agency is required to execute the project based on this RFP taking into 
consideration their signed proposal.  

 

12. Payment 
 
The selected agency will have a contractual relationship with Government of Sint Maarten and be paid 
and agreed upon monthly or quarterly payment. The selected agency will be responsible for all 

expenses related to the execution of this contract. 
 
13. Contract 

 
The proposed date to commence the contract is March 1st, 2020 for a period of three years renewable 
in writing by mutual agreement, or to be terminated in writing at anytime after the first year. The 
selected agency will be paid a monthly or quarterly retainer fee, and will be given a yearly budget to 
work with.  
 
14. St. Maarten Taxes 

 
Tax Law Notice in St. Maarten: Companies/entities rendering service or doing business on behalf of St. 
Maarten (despite said company/entity being located/registered off island) can be assessed the 5% 
Turn Over Tax (TOT).  This will be for the responsibility of the company/entity that wins the bid to 
represent St. Maarten. 

 
15. Fees and Out-of-Pocket Expenses  

 
All costs related to preparing the RFP, or to execute the presentation shall be absorbed by the bidder. 
 
16. Contact details for information 
 
For further information regarding the tender procedure or project, please contact Gianira Arrindell via 

email at Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org or by telephone +1 721 549 0200 

 
17. Submission of Proposal 
 
Proposals must be signed in accordance with the above procedures, and placed in a sealed envelope 
marked “Public Relations & Marketing Communication services for destination St. Maarten in 
Europe”.  

 

This should delivered to St. Maarten Tourism Bureau office at 6 Juancho Yrausquin Boulevard, St. 
Maarten, no later than January 22nd 2019 before 5:00 pm and should be addressed to the Director 
of Tourism May-Ling Chun.  
 
Proposals can be emailed to Gianira Arrindell via email at Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org with in 
copy May-ling.Chun@sintmaartengov.org and Marla.Chemont@sintmaartengov.org 

 
 
 
 
 

mailto:Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org
mailto:Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org
mailto:May-ling.Chun@sintmaartengov.org

