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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 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLEMING, VENICE 
EUSTACE GRIFFITH voorheen wonende te 

SUCKER GARDEN ROAD Z/N, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 9 januari 2023, 
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 JACOBSIRMINE SAMANTHA 
DINAIDA voorheen wonende te AIRPORT 
ROAD #31,  SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 3 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2023, 
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 DIAZ DE LA TORRE 
FRANCHESCA A. voorheen wonende te 

JORDAN ROAD 132, LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 10 januari 2023, 
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 06 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EL JEFE GENERAL AUTO 
REPAIR N.V. voorheen gevestigd te BISHOP 
HILL ROAD # 23, BISHOP HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 januari 2023, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 11 januari 2023, 
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 ISLAND TV GUIDE N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 82, 

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

op d.d.10 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 JMM FINANCIAL SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY 
ROAD#6ATTN: JOAN MAY ATRIUM HOTEL , 
PELICAN KEYS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 NIDO RESTAURANT & 
BAR N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 68, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 4 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan EBS ST. MARTIN-
CARIBBEAN B.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #28, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 januari 
2023, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 11 januari 2023, 
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 ITELEC N.V.C/O CARIB 
INTERNATIONAL TRUST COMPANY 

voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD # 
115, APT. 14, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.10 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 LITTLE BOUDHA B.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #60, , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 PROCURA ENTERPRISE 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

#113-D,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 5 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ELV MARKETING B.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD 
37,, PELICAN KEYS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 11 januari 2023, 
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 JBH PROFESSIONAL & 
SECURE SERVICES N.V. voorheen gevestigd 

te WELFARE ROAD #44, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 januari 2023, 
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 9 januari 2023, 
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 MAINTENANCE UNLIMITED 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#18 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 ROMAC FINANCIAL 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 54, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 5 januari 2023, 
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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EX NIHILO B.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 34, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 

januari 2023, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan K-BANNA SXM N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 64,, 

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

op d.d.10 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 MARINE ELECTRONICS 
SXM B.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD #25 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  3 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 SAGA ENTERTAIMENT 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 

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

op d.d. 5 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GAVIN ENTERPRISES 
B.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY 
ROAD #30, PELICAN KEYS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan K-MADE CONSTRUCTION 
MANAGEMENT & CONSULTANCY N.V. 

voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD # 
16, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
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 MEDICAL DEVICES & HOME 
CARE PROVIDERS B.V. voorheen gevestigd te 
DELIGHT ESTATE ROAD # 27 , BELVEDERE 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  3 januari 2023, 

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 10 januari 2023, 
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 SHALOM CAREGIVING 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te ZO ZO 

MORAN ROAD 1A, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 5 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GEN EVENTS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 68,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 11 januari 2023, 
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 LAW AND ORDER TOO N.V. 
voorheen gevestigd te BARRINGTON DRIVE 

#8-E,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.10 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 MIERMAID  REEF  B.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD 
#37 , PELICAN KEYS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 SHORE SOLUTIONS SXM 
N.V voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

44 UNIT 2 E, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 5 januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 3 DOGS ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 
PORT DE PLAISANCE Z/N, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 

2023, 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 11 januari 2023, 
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 LETCO EXTERMINATING 
SERVICE N.V. voorheen gevestigd te UNION 

RD # 15, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.10 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 MPMGR N.V.MPMGR N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #54 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 SINT MAARTEN 
ELECTRICITY N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD UNIT 12 68, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 5 januari 2023, 
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 13 januari 2023, 
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 A TASCA N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 155, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 

2023, 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 11 januari 2023, 
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 LUHAINA N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 312, 

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

op d.d.10 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
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 NATIONAL FASHION 
DEVELOPMENT F voorheen gevestigd te 
SOALIGA BOULEVARD 5 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  3 januari 2023, 

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 10 januari 2023, 
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 SJG MOBILE WASHERS & 
CLEANERS N.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD # 1, UNIT F, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 
januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 A.B.C. DESIGN'S N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 
13 ST. MAARTEN, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
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 LUXURY DEVELOPMENT 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

#68 UNIT 17, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.10 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 HARBOUR-CLUB SXM 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
80 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 SUSHITTOSXM N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD PORT DE 

PLAISANCE 155, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 5 januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 ANTILLIAANSE 
LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V.A.L.M. 
ANTILLEAN AIRLINES voorheen gevestigd te 
PRINCESS JULIANA AIRPORT,, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

januari 2023, 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  

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2023, nummer 04                                  Datum: 17 februari 2023 

   P a g i n a  | 12 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari 2023, 
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 TECH N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #47,, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.10 

januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 INCREDIBLE NUTRITION & 
MORE B.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD #46 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 DREAM VILLAS N.V. 
voorheen gevestigd te WELARE ROAD #68,, 

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

op d.d. 5 januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 CHARTER HOUSE N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #68, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MAZEL B.V voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 68 UNIT 17, 

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

op d.d.10 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 JAC'S HOSPITALITY 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY ROAD #37, , PELICAN KEYS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  4 januari 2023, 

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 10 januari 2023, 
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 FORCE PLUS N.V. 
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD # 

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

op d.d. 5 januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 CITIZENCO N.V. voorheen 
gevestigd te ORANGE GROVE RD. 19, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MEREX N.V. voorheen 
gevestigd te ORANGE GROVE ROAD #4, 

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

op d.d.10 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 JOUR ET NUIT N.V 
voorheen gevestigd te COLE BAY UNIT 312 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 GERMAN GOURMET 
STORE N.V voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 5 januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 COMFORT ENGINEERING 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD # 
125, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2023, 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 12 januari 2023, 
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 SHIVRAH 
N.V.SHIVRAH N.V. voorheen gevestigd te 

AARON JACOB'S DRIVE 15, CAY BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 KOLIBRI VACATION 
RENTAL N.V. voorheen gevestigd te TOPAZ 
DRIVE # 10B , LOWLANDS , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 TITOY'S BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

WELL ROAD #46, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 5 januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 DIJAMANT CAR RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT  ROAD 
#132, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2023, 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 12 januari 2023, 
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 ST.CLAIR 
FOOD DEPOT B.V. voorheen gevestigd te 

AARON JACOB'S DRIVE 104, CAY BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 KOOKAMANGA'S FAMILY 
CENTER B,V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD #64 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 WOMAN STAR voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 91, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 

januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 DJUWITA N.V.C/O I M 
SIEGERS voorheen gevestigd te 90 SIMPSON 
BAY ROAD, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 2023, 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 12 januari 2023, 
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 SUPER 
STONE B.V. voorheen gevestigd te AARON 

JACOB'S DRIVE # 3 A, CAY BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 LAZARUS AUTO PARTS & 
GARAGE N.V. voorheen gevestigd te ORANGE 
GROVE ROAD #3 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 PAINT TECH N.V. 
voorheen gevestigd te ARCHIMEDES STREET 

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

op d.d. 6 januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 E. EXCEL ST. MAARTEN 
N.V.E. EXCEL ST. MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD UNIT 1 - 137, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 HEAVEN ILE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #46, EGRET 

BUILDING UNIT #1,, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.3 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 LE CHAMPAGNE SNACK 
N.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
ROAD #14 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 PALMCO N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #60, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6 

januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 GECO N.V voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 I & I FITNESS N.V. 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.3 

januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 LENTERSI N.V. voorheen 
gevestigd te WELLINGTON ROAD 22 , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  4 
januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARADIFE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 68, UNIT 17,, 

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

op d.d. 6 januari 2023, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 januari 2023, 
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 GLOBAL DISCOUNT N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 
4 BLOCK 9 A, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 2023, 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  

 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2023, nummer 04                                  Datum: 17 februari 2023 

   P a g i n a  | 20 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 9 januari 2023, 
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 I.E.M.R. N.V voorheen 
gevestigd te WELL ROAD #60,, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.3 januari 2023, 

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 9 januari 2023, 
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 LITTLE DREAMERZ N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 62 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  4 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 REAL ESTATE 
ASSOCIATION OF ST. MAARTEN voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 62, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6 
januari 2023, 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 13 januari 2023, 
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 GOLDEN DREAMS N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 
# 33, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan IVADIM N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 68 UNIT 312, 

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

op d.d.3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 LOUEZ B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 26, , COLE BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  4 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 RIDAC LTD. voorheen 
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 8 APT 9, 

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

op d.d. 6 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
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 HOLTECH N.V. voorheen 
gevestigd te WELLINGTON ROAD # 6 UNIT 
E, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2023, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 9 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

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

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

op d.d.3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 MANICHAND N.V. 
voorheen gevestigd te MIRACLE DRIVE # 23 
, COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  4 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAS INTERNATIONAL 
PRIVATE FOUNDATION voorheen gevestigd 

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

uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari 2023, 
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 HOMECOMING (ST. 
MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD # 26, COLEBAY, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2023, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 9 januari 2023, 
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 JELA HOLDINGS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 68,  

UNIT 7 & 8, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.3 januari 2023, 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 9 januari 2023, 
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 MARYSOL LTD voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 93 , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  4 
januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEMPLE CONCRETE & 
EQUIPMENT N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #362, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 2023, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari 2023, 
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 HOUSE OF INCA 
ARTIFACTS N.V. voorheen gevestigd te 
RICHMOND DRIVE 5, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 
2023, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JEMBELO N.V. voorheen 
gevestigd te KANAALSTEEG #1,, 

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

op d.d.3 januari 2023, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 januari 2023, 
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 MUAH N.V. voorheen 
gevestigd te MADELEINE'S DRIVE 30 , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  4 
januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 SIMSON BAY 
YACHTCLUB APARTMENTS voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #68, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6 
januari 2023, 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 11 januari 2023, 
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 ISLAND SNO-BALLS B.V. 
voorheen gevestigd te EGRET 
BUILDING.WELFARE ROAD # 46 UNIT 1 E, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 9 januari 2023, 
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 JLB DIFFUSION N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 

#68 24-A, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.3 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 NATACHA ISLAND 
SPIRIT & INTERIOR DESIGN N.V. voorheen 
gevestigd te ORANGE DROVE ROAD 24, , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  4 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPRING HOLDINGS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 

UNIT 17, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 6 januari 2023, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 januari 2023, 
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 TRUE BLUE CHARTERS 
N.V. voorheen gevestigd te WELLSBURG 
STREET# 7, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  6 januari 2023, 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 11 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOP QUALITY ROOFING-
MATERIAL & SERVICES B.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 28 UNIT 30 
A, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.6 januari 2023, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 januari 2023, 
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 STYLE DESIGN BOX N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 55 
UNIT 9 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  6 januari 2023, 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 10 januari 2023, 
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 UNIVERSAL PRIVATE 
FUND FOUNDATION voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #65, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  6 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 TOTAL PROTECTION 
SPECIAL PROJECTS N.V. voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD #46, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.6 januari 2023, 
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 10 januari 2023, 
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 THALGO CLINIC 
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #15, UNIT #4 , SIMPSON 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 
januari 2023, 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  

 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 
Bij exploot van 2e februari 2023, waarvan een 

afschrift aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik,  Solange M. Apon, 
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg  St. Maarten, ten 
verzoeke van Moss Walter Dave,  vonnis van het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, van de 21e november 2022, is de 

echtscheiding uitgesproken tussen Moss 
Walter Dave, wonende op St. Maarten, en 
Brown Claudia Stacey, wonende op St.Martin, 
deze betekening opdat gerequireerde 
voornoemd niet onkundig blijven van 
vorenvermeld beschikking. (E 48/22 – SXM 

202200438) 

 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij Beschikking van de 7e december 2022, is ten 
verzoek van Josephine Dangleben, Bryan 
Casimir en Frederick Baron, die voor deze 
zaak tot het uiteinde der executie domicilie kiest 
ten kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan 
de Bush Road # 26, Unit 2.10 te Philipsbug, St. 

Maarten, ten kantore van de advocate mr. 
Brenda B. Brooks, betreffende de onder curatele 
stelling van Dorothy Donothea Casimir, 
geboren op 5 februari 1946 te St. Luke, 

Dominica, 
BETEKEND: een Beschikking van het 
Gerecht in Eerste Aanleg, beschikking d.d. 

7 december 2022 
Stelt Dorothy Dorothea Casimir, geboren op 5 
february 1946 te St. Luke, Dominica, onder 
curatele. 
Benoemd tot Curator:  Josephine Dangleben, 
wonende op St. Maarten aan de Camelia Road 
# 13 

 
De deurwaarder  
Solange Apon 
 
 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, van de 17e december 2021, 
is de echtscheiding uitgesproken tussen 
HEWARD, RONALD ALEXANDER, wonende 
op Sint Maarten en gedomicileerd aan de Union 

Road 120-C te Cole Bay, Sint Maarten, ten 
kantore van de heer E.I. Maduro en ROA, 
DOMINGA, wonende op Sint Maarten, partijen 
zijn met elkander gehuwd op 17 augustus 1993 
te Sint Maarten.    
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
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OPROEPING 
 

bij exploot van de 19e januari 2023, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road 
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de 
beschikking van 22e december 2022 van de E. 

A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van 
Sint Maarten,  
TANEKA LATONYA STEWART, wonende aan 

de 1308 Lawne Blvd Orlando, Fl., 32808, U.S.A. 
OPGEROEPEN, om op maandag, 3 april 2023, 
des voormiddags te 09:15 uur te verschijnen 
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 
te antwoorden op de vordering van   
DAVE ANTHONY LATTY, wonende aan de 
Prickle Pear Road 12 te Sucker Garden op Sint 

Maarten. 
E 139/22 – SXM202201423 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
 

 
CURATELE 

 
Bij beschikking van de E.A. heer Rechter in het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, van 27e januari 2023, is Angelika 

Maria DAMMERS-PALACIO, geboren 2e 
februari 1987 te Colombia en wonende op St. 
Maarten, onder curatele gesteld met benoeming 
tot curator: Concepcion Maria DAMMERS – 
PALACIO GUERRERO 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, van de 3e oktober 2022, is de 
echtscheiding uitgesproken tussen FLANDERS, 
CHEVIN ELIANUS, wonende op Sint Maarten 
en SIMON, HADIOLA MALIKA, wonende op 
Sint Maarten, partijen zijn met elkander gehuwd 

op 17 januari 2020 te Sint Maarten 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 10e  februari 2023, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 

aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 
Opgeroepen: Lucandro Leanno Gumbs, 
wonende op St.Maarten, aan de om op 
maandag de 22e  mei 2023 te 11:00 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 de zaak Bibi Fazie 
Richards-Ibrahim , te antwoorden (EJ 29/23 

– SXM 2023-1123) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
 

 
 

LIQUIDATION 
K.S. N.V. 

Established in Sint Maarten 
In liquidation 

By resolution of the general meeting of the 

shareholders of K.S. N.V., dated February 3, 
2023, the shareholders have decided to 
liquidate the company as per December 31, 
2022. 
 

Liquidator: 

REGIS J. H. LOUCHET 
512 Res Les Acacias 
Anse Marcel, 97150 Saint-Martin 
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ANNOUNCEMENT 

 

By shareholder’s resolution of 30 November 

2022, of GLORY B.V., established in Sint 

Maarten, it has been resolved to convert said 

private limited liability company into a private 

fund foundation to be named: GLORY PRIVATE 

FUND FOUNDATION. In connection with the 

intended conversion, the articles of association 

of said private limited liability company will be 

amended in its entirity.  

 

A request has been submitted to the Judge in 

the Court of First Instance, Sint Maarten, to 

grant a judicial permission ex article 2:300 

paragraph 4 of the Civil Code for the intended 

conversion of GLORY B.V. into GLORY PFF. 

 

Monday, February 27, 2023, at 11 am.  

At the Courthouse, Court of First Instance on 

Fronstreet #58, Philipsburg, Sint Maarten. 

 

Managing Director 

GLORY B.V. 

 
 
 
 
 

LIQUIDATIE 
 

Tanard Enterprises N.V. 

Gevestigd in Sint Maarten 
Bij besluit van de aandeelhouders van 
Tanard Enterprises N.V. van 2 februari 
2023 is besloten de vennootschap per 
31 december 2022 te ontbinden. 
De vereffenaar 

STC Administrative & Management   

Services N.V.  
Falcon Drive 1, St. Maarten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LIQUIDATIE 
 

Voluntary Liquidation 

MAGNOLIA PRIVATE FUND FOUNDATION 
In a resolution of Board members of Magnolia 
Private Foundation, convened on Sint 
Maarten on December 28, 2022, the  
following resolutions were passed: 

 That the private fund foundation, 

having no assets or liabilities,  
be liquidated on December 30, 2022 
 

The Liquidator, 

STC Administrative & Management 
Services N.V. 

Falcon Drive 1, St. Maarten 
 
 
 
 
 

 
LIQUIDATION 

 

Voluntary Liquidation 

SOLID PRIVATE FOUNDATION 
In a resolution of Board members of Solid 
Private Foundation, convened on 

Sint Maarten on December 28, 2022 
the following resolutions were passed: 

 That the private fund foundation, 

having no assets or liabilities, 
be liquidated on December 30, 2022 
 

The Liquidator, 
STC Administrative & Management 
Services N.V. 

Falcon Drive 1, St. Maarten 
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MEDEDELING 

 

De geconsolideerde afwikkeling van de 

faillissementen van  

HYPNOTIC HOTEL & ENTERTAINMENT N.V. 

 
en  
 

JMC INVESTMENTS & HOLDINGS 
INTERNATIONAL N.V. 

 

is met het verbindend worden van de 

slotuitdelingslijst op 10 februari 2021 van 

rechtswege geëindigd. Alle uitkeringen aan 

crediteuren zijn op 16 februari 2021 gedaan.  

mr. M.R.B. Gorsira,  
curator 

 

Puerta del Sol building, second floor, unit 33 

Welfare Road 68, Cole Bay, PO Box 494 
+1721 542 2902 
gorsira@ekvandoorne.com  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 14e februari 2023, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 

en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road 
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de 
beschikking van 13e februari 2023 van de E. A. 
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 

Maarten,  
DE NALATENSCHAP VAN DE HEER RUARG 
MILBURN FINDLAY EN DE HEER RHONE 

FINDLAY (VERMOEDELIJKE ENIGE) 
ERFGENAAM VAN DE HEER RUARG 
MILBURN FINDLAY, zonder bekende woon-, 
verblijfs- of vestigingsplaats,   
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 10 maart 
2023, des voormiddags te 09:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 

Maarten om te antwoorden op de vordering van   
1. MEVROUW LAUREY-ANN FAIRBAIRN EN 
2. DE VENNOOTSCHAP NAAR VREEMD 
RECHT OYSTER POND HOLDINGS LIMITED, 
beiden te dezer zake domicilie kiezende aan de 

Welfare Road # 68, office 211, ten kantore van 
BERMAN|KEUNING  en gemachtigd de advocaat 

mr. L.G.J. Berman 
KG 44/22 – SXM202200552 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:gorsira@ekvandoorne.com
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 15e februari 2023, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 

Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 
gevend aan de beschikking van 13e februari 
2023 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
 
1. DANIEL, JAICE ALECIA, 2. DANIEL, 

MELVYN EWING, 3. DANIEL, VINCENT 
DELANO, 4. DANIEL, RUBY PHILOMENA EN 
5. DANIEL, ALLAN GLENN, allen zonder 
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 18 april 2023, 
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen 
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 

te antwoorden op de vordering van   
MR. LUC FRANCOIS EMMANUEL 
MERCELINA EN MRS. PATRICIA EVELINE 

ANNA MARIA MERCELINA NÉE ROUMANS, 
beiden wonende op Sint Maarten en 
gedomicilieerd ten kantore van kandidaat-

notaris mevrouw mr. Keshia La Toya Richards, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet # 5, Suite 
4 te Philipsburg, Sint Maarten 
AR 231/22 – SXM202201465 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Request to creditors to submit their 
Claim(s) 

In the bankruptcies of SABRA N.V. and 
AQUARIUS COMPANY LTD, the bankruptcy 
trustee (“the Trustee”) herewith requests all 
creditors to submit their claim(s) and proof 
thereof, online through ClaimsAgent.nl on 
(https://www.claimsagent.nl/en/). Once you 

are on the website you have to search for 
“Sabra N.V. – Sint Maarten (SXM201300055)” 
and/or for “Aquarius Company Ltd – Sint 
Maarten (SXM201300056)”. The direct web-

addresses are: 
- https://www.claimsagent.nl/en/Insolve

ncies/Details/22205  

- https://www.claimsagent.nl/en/Insolve
ncies/Details/22206  

ClaimsAgent.nl will be used to register claims 
and inform all creditors periodically about the 
status and progress of the liquidation of assets 
and the settlement of both bankruptcies. 
Creditors who have filed their claim(s) through 

ClaimsAgent.nl will be updated on the progress 
of the bankruptcy via the service provided via 
this website. The use of ClaimsAgent.nl is free. 
Creditors who have submitted a claim in the 
past are requested to re-submit their claim(s), 

also through ClaimsAgent.nl. 
It is highly unrecommended (but nonetheless 

still possible) to (also) submit your claim by e-
mail to the Trustee`s representatives on Sint 
Maarten, BZSE Attorneys at Law Tax Lawyers 
located at Welgelegen Road 29 in Philipsburg, 
Sint Maarten. Contact persons are: Roeland 
Zwanikken, rzwanikken@bzselaw.com and 

Pieter Soons, psoons@bzselaw.com.  
Hengelo and Sint Maarten, February 15, 
2023 
The Trustee, Mr. Cander van der Veer (and the 
local representatives Roeland Zwanikken and 
Pieter Soons) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.claimsagent.nl/en/
https://www.claimsagent.nl/en/Insolvencies/Details/22205
https://www.claimsagent.nl/en/Insolvencies/Details/22205
https://www.claimsagent.nl/en/Insolvencies/Details/22206
https://www.claimsagent.nl/en/Insolvencies/Details/22206
mailto:rzwanikken@bzselaw.com
mailto:psoons@bzselaw.com
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 03 Februari 2023 

 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 

 
NR.: 2023/140 

 

in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van, Mevr. Kerry-Ann Wallace from Arrindell Aviation by Signature Sint Maarten, namens 
motorjacht (MY) AIR, d.d.  1 februari 2023, met betrekking tot het opstijgen en landen op het MY AIR 
in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type Airbus Helicopters 
Deutschland GmbH, MBB-BK 117 D-2, registratie M-PURE, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen 
worden van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en 
naburige landen nadat toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;  

het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 

luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 

 
gelet op: 

- Artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening; 
- Artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 

en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1 Algemeen 
Aan Mevr. Kerry-Ann Wallace, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste 
lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om vanaf 7 februari 2023 tot en met 31 maart 2023, met inachtneming van artikel 2 en 3 van 
deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het MY AIR; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met helikopters, van het type Airbus Helicopters 
Deutschland GmbH, MBB-BK 117 D-2, registratie M-PURE, en genoemde voorwaarden in het 

bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven door de “Isle of Man Aircraft Registry (British Isles)”. 
 

Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het MY AIR. 
2. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het MY AIR, dient in samenhang met artikel 

2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden verleend door de bevoegde 
luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante frequentie 118.7Mhz. 
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te dienen, hetzij 
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via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 
communicatiemiddel. 
5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 
van de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst.  
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 

de luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op de juiste 
radiofrequentie. 
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 
van het MY AIR zijn. 
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de luchtverkeersleidingsdienst   

9. Alle aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 
is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van 

luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid 
van het bemanningspersoneel geldig te zijn. 
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt 

de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de 
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken. 
 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid 

1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 
de inhoud van deze beschikking. 
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 
volledig worden nageleefd. 
 
Artikel 4 Geldigheidsduur 
1. Deze beschikking treedt in werking op 7 februari 2023 en is geldig tot en met 31 maart 2023. 

2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 
 

Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 
Namens deze, 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 

 

 

 

Bezwaar en beroepsprocedure 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 
 

Beroep: 

In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 

 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,  

VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  

 

NR.: 2022 - 1591 
 
In overweging genomen hebbende:  
- dat de jaarrekening 2021 van het Bureau Intellectueel Eigendom door de Directeur van het Bureau 

Intellectueel Eigendom is samengesteld en is gecontroleerd door de Stichting Overheidsaccounts-
bureau; 

- dat de jaarrekening 2021 voor 1 juni 2022 ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Minister 
van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

- dat de jaarrekening 2021 op 17 augustus 2022 is ingediend bij de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;  

- dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie de jaarrekening 
van het Bureau Intellectueel Eigendom op grond van artikel 6 Landsverordening Bureau Intellectueel 
Eigendom heeft goedgekeurd.  

   

Gelet op: 
- artikel 6 en 16, vijfde lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1   
De jaarrekening 2021 van het Bureau Intellectueel Eigendom goed te keuren.  
 
Artikel 2 
De jaarrekening 2021 van het Bureau Intellectueel Eigendom wordt gepubliceerd op de website van 
het Bureau. 
 

Artikel 3 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 
Artikel 4 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan. 
 

 

Philipsburg, 08 februari 2023 
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 

 

 

TOELICHTING  
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Algemeen deel 

Het Bureau Intellectueel Eigendom heeft als grondslag voor zijn handelen en inrichting de Lands-
verordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) die op 1 oktober 2015 in werking is getreden.  

 

Artikelsgewijs deel 

De artikelen spreken voor zich en behoeven geen aparte toelichting.  

 

 

 

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie 
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TOURISM BUREAU 

 

Request for Quotation (RFQ)  

For the 7th Annual CaribAvia Conference  
June 13-15, 2023 

 
The Department of Tourism is hereby requesting bids from interested hotels/resorts that can provide 
the required meeting facilities to host the 7th Annual CaribAvia Summit.   
 

Requirements: 
 

 Two Meeting Rooms (Two (2) required  

o First room that can accommodate 120 persons. 

o Second room that can accommodate 80 persons.    

 

 A/V equipment to be included/installed in the facility: 

o Large screen plus projectors installed in both meeting rooms.  

o Two (2) large LCD screens in the main meeting rooms.  

o One (1) wireless microphone and stand in the meeting rooms. 

o One (1) Laptop with Wi-Fi connectivity & necessary cables to the projectors and 

power cord in the meeting rooms. 

o One (1) stage w/ riser of 16ftx8ft (with a capacity to hold four speakers, chairs & 

1 or 2 table on the stage), plus three (3) microphones 

o Podium with a wireless microphone in the meeting rooms. 

 
 Internet/Wi-Fi access for the conference delegates / attendees 

 

 Food & Beverage Service (three days of the conference) 

o Breakfast (set up in the meeting rooms) 

o Lunch (outdoor & indoor setup)  

o Coffee breaks (mornings and afternoons) 

o Rooftop /outdoor facility for a welcome dinner/reception (F&B menu). 

 

 Accommodation:  

o Conference booking code / link for the delegates to book their accommodations 

directly with the property, include pre &/or post stays. 

o An attractive discount rate for 11 media/journalists and facilitators of the 

conference including daily breakfast for 5 nights/6 days. 

  

 Additional Requirements: 

o Registration desk for CaribAvia team (mornings of June 12 & 13, 2023) in the 

hotel lobby/registration area. 

o Signage (in the lobby area).  

o Shuttle service between meetings (if applicable). 

o Free access to the premises for local attendees to attend the conference and social 

events. Waiver of day passes (if applicable). 

o Free parking/access for the attendees on the hotel/resort’s premises.  

o A secured/protected pier or docking facilities for a seaplane at the hotel/resort. 
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Quotation submission deadline is Friday, February 24th, 2023  
For more information, please contact:  
Andrew-Carty, Marie-Line Marie-Line.Andrew-Carty@sintmaartengov.org   &  
Marla Chemont Marla.Chemont@sintmaartengov.org  

 
Tell: 721-549-0200 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:Marie-Line.Andrew-Carty@sintmaartengov.org
mailto:Marla.Chemont@sintmaartengov.org
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Terms of Reference 

Cooperative Airline marketing campaign 

 

 

 

 

 

 

Government of Sint Maarten  

 

 

 

 

St. Maarten Tourism Bureau 

 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and 

Telecommunication 

 

 

February 2023 
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1. Introduction 

 

The St. Maarten Tourism Bureau hereby request proposals from various airlines that provide flight 

services to destination St. Maarten.  

The selected airlines will work with the St. Maarten Tourism Bureau to develop a strategic on line and off 

line marketing campaign to increase awareness of St. Maarten and stimulate bookings. 

Proposals should outline a long term overall strategic approach rather than a present or specific campaign. 

Airlines are also encouraged to submit references and creative samples. 

Additionally, proposals should illustrate how the airline 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.  

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

destination to the target markets outlined.  

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 Markets 

The target markets are North America South America, and Europe, particularly the following countries: 

- United States  

- Canada  

- Netherlands 

- UK 

- France  

- Germany 

- Columbia 

- Panama 

- Brazil 
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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.  

 

Therefore, it is imperative that positive messages of the destination are continuously promoted in the 

target market in order to:  

 Increase flight bookings 

 

We want to establish the following amongst travelers:  

 Brand recognition  

 Brand affinity  

 Trust and loyalty  

 Higher perceived value  

 Positive reputation 

 Direct 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 various airlines to carry out a cooperative marketing campaign for the destination with on-line 
and off-line strategies. 
This document also describes the requirements that the airline has to fulfil in order for the campaign to 

be approved. 

3. Scope of Work 

The scope of work for the selected Airlines will include but not limited to the below mentioned activities: 

- Increase brand awareness in the target markets  

- Create display ads and promote the destination on the airline’s website  

- Manage and oversee display ad campaigns in the selected target markets 

- Provide monthly statistical data on results and bookings   
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4. Timeline  

Interested airline should execute the following activities by the proposed dates: 

 

Timeline Date 

Submit Proposal Deadline  10 March, 2023 

Review Airlines’ proposals  By 15 March, 2023 

Selection of Airline campaigns  By 17 March, 2023 

 

5. 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. 

 

6. 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 St. Maarten Tourism Bureau reserves full copyright of final products.   

 

7. Proposal 
The proposal should clearly detail all the required information as per the following criteria: 

Corporate Background, Experience & Portfolio Component  

 Overview of the company  

 Country of establishment  

 Information of branches  
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 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 

 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  

 

On-Line Digital Marketing Campaign 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. 

 
Off Line Marketing Campaigns 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. 

 

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 budget breakdown per target market  

 The matching cooperative rate  

 Content of services to be provided which should be in US Dollars with applicable tax/charges 

clearly identified 

 Services should include details of rates and invoicing schedule 
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8. Budget 
The total budget for a cooperative airline marketing campaign is US$100,000. The proposed budget 

should include all services, fees, expenses for the duration of the campaign.   

 

9. Selection Criteria  
 

No. Criteria  Marks 

1 Company Profile 15 

1.4 General company background information   

1.5 Past experience with cooperative digital marketing campaigns   

1.6 Expertise in the tourism / travel industry  

3 Cooperative Marketing Campaign Plan of Approach outlined 25 

3.1 Step by step plan of approach outlined to achieve optimal success 

with the cooperative marketing campaign in target markets  

 

4 Methodology 30 

4.1 Outline timeline of promotional activities to be carried out in specific 

target markets  online and off line  

 

6 Financial Budget  30 

6.1 Outline how the budget will be allocated between the target 

markets  

 

 TOTAL 100 

 

 

10. 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.) and Council of Ministers. Said 

assignment will be issued in writing and will indicate the start date and contact person.  

 The selected airlines are required to execute the project based on this RFP taking into 

consideration their signed proposal.  
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11. Payment 
The selected airline will have a contractual relationship with Government of Sint Maarten and be paid 

and agreed upon by total amount of project mentioned above. The selected airlines will be responsible 

for all expenses related to the execution of this contract. 

 

12. Service Level Agreement  
A service level agreement will be entered between selected airline and Government of Sint Maarten, 

whereby the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication (T.E.A.T.T.) will be legal 

representative. The proposed date to commence the Service Level Agreement (SLA) is for the duration 

of the marketing campaign.    

 

13. Contact details for information 
For further information regarding the request for proposal or project, please contact Gianira Arrindell 
via email at gianira.arrindell@sintmaartengov.org or by telephone +1 721 549 0200. 

  
14. Submission of Proposal 
Proposals should be emailed on or before March 10, 2023 Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org with in 

copy May-Ling.Chun@sintmaartengov.org   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:gianira.arrindell@sintmaartengov.org
mailto:Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org
mailto:May-Ling.Chun@sintmaartengov.org
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  aanhangig 
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 
Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 

de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

    

 
 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Datum  

inwerkingtreding 

 
 

AB 2023, no. 01 
 

Ministeriële regeling van 27 
december 2022 ter uitvoering van 
artikel 2, derde lid, van de 
Prijzenverordening (Regeling 
prijsaanduiding goederen en 

diensten) 

 
 

27 december 2022 
 
 

 

 
 

05 januari 2023  

 
 
 
 

AB 2023, no. 02 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of 
December 27, 2022 to determine 
the maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 

petroleum products (Regulation 

maximum prices petroleum 
products) 
 

 
 
 

27 december 2022 

 
 
 
 

06 januari 2023 

 
 

 
AB 2023, no. 03 

Landsverordening van de 3de 
januari 2023 tot vaststelling van de 

jaarrekening van Sint Maarten voor 
het dienstjaar 2020  
(Landsverordening vaststelling 
jaarrekening 2020) 

 
 

05 januari 2023 

 
 

17 fabruari 2023 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2023, no. 04 

 
Landsbesluit van de 4de januari 
2023, no. LB-22/0687 met 
betrekking tot het laten vervallen 

van de Tijdelijke Landsverordening 
Covid-19 bezuinigingen 
arbeidsvoorwaarden 
overheidsdienaren 
 

  

 
 
 
 

AB 2023, no. 05 

Landsbesluit van de 4de januari 
2023, no. LB-22/0688 met 
betrekking tot het laten vervallen 
van de Tijdelijke Landsverordening 
aanpassing arbeidsvoorwaarden 
politieke gezagdragers 

 

  

 
 
 
 

AB 2023, no. 06 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of January 
16, 2023 to determine the 
maximum wholesale price and 

maximum retail prices for 
petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products) 
 

 
 
 

16 januari 2023 

 
 
 
 

17 januari 2023 

 

 
 

AB 2023, no. 07 

Besluit van 03 januari 2023 tot 

afkondiging van Besluit van 16 
november 2022 houdende wijziging 
van het Besluit paspoortgelden in 

verband met de aanpassing van de 
tarieven vanwege de jaarlijkse 
indexering per 1 januari 2023 
 

 
 
16 november 2022 

 

 
 

01 januari 2023 

 
 
 
 

AB 2023, no. 08 

Regeling van de Minister van 
Financiën van 03 februari 2023 tot 
het vaststellen van de kenmerken 
van nummerplaten, de 
nummerreeksen voor de 

verschillende categorieën 
motorrijtuigen en de voor de 
nummerplaten verschuldigde 
vergoeding voor het belastingjaar 
2023 (Regeling nummerplaten 
2023) 
 

 
 
 
 

03 februari 2023 

 
 
 
 
 

01 januari 2023 

AB 2023, no. 09 Landsbesluit van de 1ste februari 
2023, no. LB-22/0689 met 
betrekking tot het laten vervallen 
van de Tijdelijke Landsverordening 
normering topinkomens en 
aanpassing arbeidsvoorwaarden bij 

(semi) publieke sector entiteiten 
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AB 2023, no. 10 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of February 
13, 2023 to determine the 

maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 
petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products) 
 

 
 
 

13 februari 2023 

 
 
 
 

15 februari 2023 

  

 

 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - - 


