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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 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHAMPAGNE 

MANAGEMENT N.V. DBA OCEAN CLUB BAR 

AND GRILL voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD #17, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 augustus 2018, 

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 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SXM MARINE 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 72, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.14 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan N.K. INTERNATIONAL 

N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 38 

, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BAB ST. MAARTEN N.V. 

(BOUWKUNDIGE ADVICEBURO) voorheen 

gevestigd te FRONTSTREET SUIT 63 B/C, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 19 september 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ISLAND PLUS-

ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT RD # 63, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 augustus 

2018, 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 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BARFLY N.V. 

DBA CITRUS voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD 44,, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.22 november 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan M & P JEWELRY REPAIR 

N.V.. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

#44 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RAINBOW BEACH CLUB 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 

#149, LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 juli 2018, 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  

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2018, nummer 6                                          Datum: 15 March, 2019 

   P a g i n a  | 1 
 
 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FUN SPLASH B.V. 

voorheen gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN 

BLVD #2-C,, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 oktober 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MARAFIN 

N.V. DBA BARGAIN CENTER voorheen 

gevestigd te MEADOWLANDS DRIVE #7, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan D.F.I. ST. MAARTEN N.V. 

DBA SPARKY'S voorheen gevestigd te FRONT 

STREET 30 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PRESTIGE TIME PIECES 

N.V. DBA CARTIER voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #35, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 11 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TOMCOS CARIBBEAN 

B.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BOULEVARD 26 UNIT 8, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIBE 

LUMBER & TRADING CO. N.V. voorheen 

gevestigd te LONG WALL ROAD #15,, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.08 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DESKTOP 

PUBLICATION N.V. voorheen gevestigd te 

CASHEW TREE ROAD, WAREHOUSE 4-B, 

COLEBAY INDUSTRIAL CENTER, P.O. BOX 

1038 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SAMUSH ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

#127, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RILEY MARK ANTHONY 

voorheen wonende te MATHEW'S LANE 8, 

LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  12 september 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SYSTEM OF 

SECURITY (S.O.S)  COMPANY N.V. voorheen 

gevestigd te LONGWALL ROAD 18, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.08 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CAMBRIDGE 

ST. MAARTEN N.V. voorheen wonende te 

YOGESH BUILDING SECOND FLOOR , CAY 

HILL , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DURAND JEAN-MARIE 

voorheen wonende te FRONT STREET #31, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan STORM KING SHUTTERS 

NV voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN 

ROAD #30, SUCKERGARDEN, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  31 augustus 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan POPULAR 

AGENCIES N.V. DBA ISLAND PERIODICALS 

voorheen gevestigd te LONGWALL ROAD # 1-

B, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.08 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VIOLENES 

ELBERT K DBA V AND T DRIVING SCHOOL 

voorheen wonende te ADELAIDE J. 

RICHARDSON'S DRIVE 9 , MIDDLE REGION 

, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 

januari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SANJVIN N.V. DBA ST. 

MAARTEN BEST voorheen gevestigd te FRONT 

STREET #16 E MILLENIA PLAZA, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan OPTA RETAIL CONCEPTS 

N.V. DBA ARUBA ALOE voorheen gevestigd te 

JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD # 16, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan OM EXPRESS 

N.V. voorheen gevestigd te YUANCHO 

IRAUSQUIN #22 UNIT 10, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.24 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CACTUS TREE 

N.V. DBA CAPTAIN OLIVER RESTAURANT 

voorheen gevestigd te MARINA RESORT , 

OYSTER POND , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MR. LALU W. NANDWANI 

DIR VAN CHOICE FASHIONS N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET #140, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ST. MAARTEN WHITE 

OIL SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

SUCKER GARDEN #47,, UPPER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  31 augustus 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan L & F 

CONSULTANT & MANAGEMENT voorheen 

gevestigd te E. CAMILLE RICHARDSON 

STREET # 19-A, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.18 januari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DAVERON 

SAMUEL NATHANIEL voorheen wonende te 

ADELAIDE J.RICHARDSON'S DRIVE 5 , 

MIDDLE REGION , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 januari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BAY ISLAND 

YACHTS N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD PLAZA DEL LAGOS SUITE 80, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 

november 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BODY JETXTREME ST. 

MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD #26, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HE, YUHUA 

voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER 

STREET #60, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.07 februari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FABIAN 

APRICO, ENEROLIZA voorheen wonende te 

A.J.C. BROUWERS ROAD # 3-B , CAY HILL , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 

september 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan J.W. SLOAN 

GALLERY N.V. voorheen gevestigd te UNION 

ROAD # 29, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 30 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan EAST COAST 

HOLDINGS INC/REAL A voorheen gevestigd 

te LONGWALL ROAD, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THREE 

MOONS N.V. DBA MERENQUE B.B.Q. BAR 

voorheen gevestigd te BELAIR BEACH HOTEL, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.07 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MATHEW 

TURQUESA LEGEUN voorheen wonende te 

BALSAM DRIVE 6 , CUL DE SAC , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 september 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SPRITZER & 

FUHRMANN N.V.  CUR -SXM LTD voorheen 

gevestigd te BARBA DI 

JORNCHUMANSTRAAT # 8, ARUBA, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 19 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan STAROCON 

N.V. voorheen gevestigd te JAGUAR ROAD 

#6, CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GABMAC N.V. 

DBA ZACECA voorheen gevestigd te AJC 

BROWERS ROAD UNIT 28, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.30 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan RODRIGUES 

YOLANDA voorheen wonende te ALGIERS 

DRIVE 11C , ZORG EN RUST , thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  23 januari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DIR 

CLAUDIUS A. WATHEY DIRORBIT REALTY 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 

74 SUITE 4, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 30 november 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JMPH IMPORT & EXPORT 

N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET # 46, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GUERRIER, 

JESTAN DBA THE KEY TREASURE DRIVING 

SCHOOL voorheen wonende te CINNAMON 

CACTUS DRIVE # 48, SUCKERGARDEN, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.27 

november 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BREEZE 

BEACH BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 43 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 janauri 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE 

FOUNDATION OFFICIAL ISLAND INFO 

CENTER voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD LA PALAPA 41, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ARCHELUS, FEKY DBA 

ARCHELUS TAILOR SHOP voorheen wonende 

te TROPICAL APT. #22 SUCKERGARDEN 

ROAD, SUCKERGARDEN, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 september 2018, 

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 04 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GROOT, RAYMOND 

ORLANDO DBA CARIBBEAN SEGWAY 

TOURS voorheen gevestigd te FRONTSTREET 

# 43, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.12 juli 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KITCHENS 

ALACARTE N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 29 C , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 september 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE 

PACKAGES N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 38 (PARADISE BLDG), 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 15 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VIVIENE SUPPLIER   N.V. 

voorheen wonende te CANNEGIETER STREET 

#14 UNIT 2-A, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 december 2018, 

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 04 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MARTIMPLEX N.V. 

voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD 

APT. 6, POINT BLANCHE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.07 januari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PETERSON STANLEY 

ROSS voorheen wonende te TRITON SHELL 

ROAD #60 , DAWN BEACH , thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 augustus 2018, 

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 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MINKA'S N.V 

DBA LOS ARRIESOS voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 57, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 30 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VALDEZ JOSE ALBERTO 

voorheen wonende te CANNEGIETER STR. 

#32  APT-E, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 december 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ENKAY N.V. DBA 

DIAMONDS JEWELERS voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #74,, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VAREL SERVICES N.V. 

voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 

#16 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 oktober 2018, 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 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan EUROMOD 

N.V. voorheen gevestigd te UNION RD. 153, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 30 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KER KER LUR N.V. DBA 

THE FRIENDLY SUPERMARKET voorheen 

gevestigd te WALTER NISBETH ROAD #83, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FASHION WORLD N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 114, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PIKE JACQUELINE 

VANITA voorheen wonende te JOHN 

SOLOMONS GIBBS ROAD 3 , LOWER 

PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 november 2018, 

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 20 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CHICKETA 

CLASSIC BEACH WEAR N.V. voorheen 

gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 37, BILLY 

FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 

januari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan RIVERA 

BEAUTY SALON & DAY SPA N.V. voorheen 

gevestigd te FRONSTREET # 164 C, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  17 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SHRI VARAHI MATA N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 30 A, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GUICHARD 

INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE RD. 6 , COLE BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 oktober 

2018, 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 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 

FINISHING TOUCH N.V. voorheen gevestigd 

te JOBCO PLAZA UNIT # 1, WELLINGTON, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 23 augustus 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ELLIGANT 

UNISEX SALON DBA QUANT voorheen 

gevestigd te BUSH ROAD 66, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan K.G.M. TRADING N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 47, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GREENE OSCAR voorheen 

wonende te BLUE JAYS DRIVE # 27 , POINT 

BLANCHE , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  07 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan EXCLUSIVE 

BUSINESS BOOSTERS ENTERPRISES B.V. 

voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 

ROAD # 29, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 november 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DORSY'S SINT MAARTEN 

N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

30, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JMM FINANCIAL 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te BILLY 

FOLLY ROAD # 6A , BILLY FOLLY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 juli 2018, 

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 06 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ELIANA JOEL 

LOUSIA WORLD DISTRIBUTORS voorheen 

gevestigd te , , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  29 maart 2017, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARIBBEAN KITES N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET #43-H, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIR. RAJESH ARUJA 

MAHADEV N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET # 18 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende  

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  16 november 2018, 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  

 

 

 

ANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan AAN DE 

ERVEN VAN MOK SHUI MING voorheen 

wonende te LB SCOT ROAD #146, COUL DE 

SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende ld, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderin van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIR JOYCELYNE E.O. 

GELEZ BALLAND AANSPR. JOSS 

ENTERPRISE N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD UNIT 108-4A, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.19 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LUNA YENA MASSAGE 

AND SPA CENTER voorheen gevestigd te 

CANNEGIETER STREET # 51 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ST. MAARTEN AROUND 

THE CLOCK TAXI SERVICES N.V. voorheen 

gevestigd te MESSAPPLE ROAD # 12, ST. 

PETERS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ACCESSORY 

ZONE N.V. voorheen gevestigd te ILLIDGE 

ROAD #92, LOWER PRINCESS QUARTER, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  07 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIR. AANSPR. KRIJN E. 

VAN DER BRUGJUMBA BAR N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET 12-14, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MAHO 

HOSPITALITY MARKETING SOLUTIONS 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD 1 , LOW 

LANDS , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan STRICTLY 

BUSINESS EDUCSTION FOUNDATION 

voorheen gevestigd te ARCH ROAD # 71, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 21 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ACE 

ELECTRONICS N.V.DBA KAMAL SADHWANI 

voorheen gevestigd te BACK STREET 104C, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  28 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DISH NV DBA 

BUTTERCUP CAFÉ voorheen gevestigd te 

BLUE BELL DRIVE # 16, SAUNDERS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.15 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MAHO 

MANAGEMENT AND CONSULTING voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD 1 , LOW LANDS , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SUMME 

HOLDING N.V. voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD # 8, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ALBERTINE 

ELFANIEED IANTIES AANSPR. GESTELD 

VAN TAKE A BREAK voorheen gevestigd te 

ALMOND GROVE ROAD 139, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 november 

2018, 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 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DONGROS ENTERPR. 

N.V. DBA SUBWAY voorheen gevestigd te 

WALTER J.A. NISBETH ROAD, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.16 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MARINE MAX 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 130 

, LOW LANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SUMMERTIMES N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 26, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ALTL 

FINANCIAL CONSULTING N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD 68 PUERTO 

DEL SOL UNIT 312, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DRIVE IN PIZZA N.V 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # # 19 

A, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.30 november 2018, 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 27 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MICASA N.V. 

voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET # 26 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SXM 

ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD #1 ,, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ATLANTECH 

DIVE SERVICES 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.  20 september 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ELVIN 

CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 

A. TH. ILLDGE ROAD # 15-A, LOWER 

PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.21 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MR. AHMED 

M. EL SAHILI DIR. CARIBBEAN RUBY 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BAUHENIA DRIVE #15-B , BETTY'S ESTATE 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SXM 

MUSICGROUP N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD N.V. MAHO PLAZA UNIT # 33, 

LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 25 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ATLANTIS 

SPORTS LOUNGE N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD #106, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FOUR 

NINETEEN LTD. N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 25, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.23 augustus 

2018, 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 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MR. WANE A. HARRIGAN 

DIR. OF ZYRAIAH'S PEST CONTROL N.V. 

voorheen gevestigd te GUADELOUPE # 4 , 

MADAME ESTATE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan T.L.C. TRADING N.V. DBA 

LEE'S MEAT CENTER voorheen gevestigd te 

CH.E.W.VOGES STREET # 3, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 22 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ATSIL N.V. 

DBA SAN MARCO RESTAURANT voorheen 

gevestigd te A.C. WATHEY SQUARE P.O. BOX 

414, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  21 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GOURDET 

CHRISMON voorheen wonende te CEDAR 

LANE 1, CAY BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.07 november 2018, 

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 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NO.1 

LINGERIE PARADISE N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD 139 , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  13 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE 

GOURMET CORNER N.V. DBA FASHION 

CAFÉ voorheen gevestigd te RHINE ROAD 1, 

MAHO, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BAUTISTA 

HERRERA JOSE LOUIS voorheen wonende te 

DOLLISON'S DRIVE # 19, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

augustus 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HASLER 

MARY A. ALS DIR. AANSPR. VAN ANGIE 

N.V. voorheen gevestigd te CINNAMON 

GROVE #6,, MAHO, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.06 november 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ONE LOVE 22 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD #1 , 

LOW LANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan THE PIRATE BAR & 

RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #47, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BE 

EXCLUSIVE N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD 162, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HD SXM DBA CASH FOR 

GOODS voorheen gevestigd te FRONTSTREET 

# 201, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PALAIS HINDU ST 

MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET 30 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE ST. 

MAARTEN BAKERY N.V. voorheen gevestigd 

te FRONT STREET #6 SUITE 2-B, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BEFORE NV 

DBA JOHN VASTA voorheen gevestigd te Z-

CRAFT WARE HOUSE 3,ORANGE GROVE, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  28 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HENRY 

RENELTA AGATHA DBA NEW IMAGE HOUSE 

OF BEAUTY voorheen wonende te A.TH. 

ILLIDGE ROAD # 207, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.21 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PAYNE 

BEVAN L. DBA CARIBBEAN V.I.P. voorheen 

wonende te SR MODESTA RD #14D, , 

SIMPSON BAY , thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 november 2018, 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  

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2018, nummer 6                                          Datum: 15 March, 2019 

   P a g i n a  | 14 
 
 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TRINBAGO 

DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te 

WESLEY STREET SANDRINA APT. # 1, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 

januari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PLANET 

DUTY FREE N.V. voorheen gevestigd te 

BEGONIA DRIVE # 2 , BETTY'S ESTATE , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BEHRISCH 

HANS WERNER voorheen wonende te RHINE 

ROAD 40 A G, LOW LANDS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HOKSTAM MARVIN 

AANSPR. GESTELD AGILE VENTURES 

REGIONAL N.V. voorheen gevestigd te 

OYSTER POND ROAD # 26, OYSTERPOND, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.15 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BEHRISCH-

BEAUCHAMP KATHRYN voorheen wonende  te 

RHINE ROAD 40 LOWLANDS, LOW LANDS, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HOUSE STUFF N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 17, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PLANETA 

CHIANTI N.V. voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD # 9 , LOW LANDS , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TROPICAL 

OCEAN DELIGHT voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD #17, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan UPIA-FRIAS ALFONSO 

DBA NOEL GARAGE voorheen wonende te A. 

TH. ILLIDGE ROAD 96, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan 

deAmbtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka 

Romneydeurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

PLOCHOCKI GRZEGORZ voorheen wonende te 

RHINE ROAD 3 A , LOW LANDS , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift beteken, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februar 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BERESFORD-

MOORE CHRISTIAN R. voorheen wonende te 

OVER THE BANK #19, W.G. BUNCAMPER 

ROAD, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan IJSSALON 

GELATI I GEMELLI N.V. DBA GIO'S voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD MAHO PLAZA 

SHOP 21, LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.25 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan URBAEZ LINA 

ALTAGRACIA DBA LINETTE FACIAL 

voorheen wonende te ZAGERGUT ROAD # 60, 

CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BEST WEST INDIES 

ALUMINIUM N.V. voorheen gevestigd te C/O 

FORUM TEAK DISCOUNT, UNION ROAD 

#139. P.O. BOX 2057, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan IN VEILIGE HANDEN 

N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE 

ROAD, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.07 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan POWER 

DISTRIBUTION N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #21 , COLE BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VALFERR COMPANY N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET #26, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

BOVENWINDSE RESTAURANT EN 

CATERING MAATSCHAPPIJ N. voorheen 

gevestigd te 147 LOWLANDS, LOW LANDS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 

HOTEL CORPORATION N.V. voorheen 

gevestigd te , , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PRESTIGE 

ENTERPRISES N.V. DBA PRISTIGE 

JEWELERS voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 47 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2018, nummer 6                                          Datum: 15 March, 2019 

   P a g i n a  | 19 
 
 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VAN DER 

BOVENKAMP JAN FREDDY voorheen 

wonende te LLAMA DRIVE # 2, CAY HILL, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BREDY JEAN 

MICHELET DBA FANTISTIC POOLS voorheen 

wonende te AARON JACOBS DRIVE SECT B # 

37-F, CAY BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan J.D.REAL 

ESTATE N.V. voorheen gevestigd te NIGER 

DRIVE # 12, LOWLANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 september 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PRIYA N.V. DBA VINI'S 

GIFT SHOP voorheen gevestigd te FRONT 

STREET 2 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VISION REAL 

ESTATE 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. 14 november 2018, 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 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BROWN 

WINSOME VERONICA voorheen wonende te 

ST. PETERS ROAD # 79, ST. PETERS, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 

2018, 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 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JACOBS CHARLES 

VERNON DBA JAKE'S LAUNDRY & DRY 

CLEANERS voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD # 53-A, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.19 februari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RAPKAM N.V. DBA 

JEWELMASTERS voorheen gevestigd te 

FRONT STREET 43 A , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ZIMMER 

LEONARD G. voorheen wonende te RHINE 

ROAD Z/N LOWLANDS, LOW LANDS, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan C.B.S. CARAI BES N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 24, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JENNIFER 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET # 79, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.24 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan REGAN-

YOSHIDA HIROKO voorheen wonende te 

RHINEROAD 5590 , LOW LANDS , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ZOVARE N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET #7, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CAPTAIN MORGAN 

CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET #6, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JO' S  YACHT 

SERVICE  ( ST. MAARTEN ) N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD  # 76, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.13 

september 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan REMIGIO 

DUVERGE YBELISSE voorheen wonende te 

A.TH. ILLIDGE ROAD 3 , LOWER PRINCESS 

QUARTER , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  19 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JOY BEAUTY 

SALON N.V voorheen gevestigd te SENNA 

DRIVE # 7 BUSH ROAD, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 26 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAM 

MASALA N.V voorheen gevestigd te 

ZAGERSGUT ROAD # 26, ZAGERSGUT, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JOSEPH 

BRUNO voorheen wonende te SEDUMS 

CACTUS DRIVE # 57, THE KEYS, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.07 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan RIOS 

MOLERO ZENDA AZUL DBA ANGEL'S 

BEAUTY PARLOR voorheen wonende te 

WELLINGTON ROAD 1-G , COLE BAY , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LABOUR 

XPERTS FOUNDATION voorheen gevestigd te 

YOGESH BUILDING 2ND FLOOR UNIT L 2, 

CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 25 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 

DOGS K-9 CONCEPTS  & ADVICE N.V. 

voorheen gevestigd te YOGESH BUILDING 4-

B, CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KHIDDION-G 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT  ROAD #46, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.15 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ROYER 

RANDY PHILIPS voorheen wonende te , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats  op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan INFOTRANS 

CARIBBEAN (SINT MAARTEN) B.V. voorheen 

gevestigd te ST.PETERS # 11, ST. PETERS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CHARLIE 

FRANCISCO DBA CHARLIE & SONS 

CONSTRUCTION voorheen wonende te 

WILLOW TREE DRIVE # 6, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KRISTAN N.V. DBA 

RATTAN U-2 voorheen gevestigd te COLE BAY 

INDUSTRIAL CENTER, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SAAKSHI 

CHHABRIA JEWELRY N.V. DBA GOLD 

CREATION voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD 11 , MAHO PLAZA , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ZHULI 

DOLLAR STORE N.V. voorheen gevestigd te 

ST.PETERS # 11, ST. PETERS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHARNEL N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD # 8, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KUIPERI MICHAEL DBA 

R.A. BROOKES CLEANING SERVICES 

voorheen gevestigd te BEETHOVEN ROAD # 

2, CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.18 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SAINTYL 

PROSPERE voorheen wonende te ALMOND 

GROVE # 35 , COLE BAY , thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 januari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NAGI 

TARLOCHAN voorheen wonende te , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CHU'S 

COMPANY LIMITED N.V. DBA DOLLAR 

APPLIANCES voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 105, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LARIKO N.V. 

DBA T-SHIRT UNLIMITED voorheen 

gevestigd te C/O GOLDEN GIFT SHOP, 

FRONT STREET #20-A,, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.21 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SHAMDASANI ARJUN C. 

DBA SAM'S PLACE voorheen wonende te 

BACKSTREET # 110-D , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 

september 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan H.I. ART DE 

LA DECORATION voorheen gevestigd te 

TIGER ROAD 23, CAY HILL, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 26 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan COMANCO 

(ST. MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te , 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LARIMAR 

BEAUTY SUPPLY N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD 147 APT. 366, LOW LANDS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SIMPSON 

BAY LAGOON DEVELOPMENT N.V. voorheen 

gevestigd te SIMPSON BAY YACHT CLUB 

WELFARE ROAD # 68 , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 february 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan RAMIREZ 

LEONEL voorheen wonende te SOURSAP 

ROAD # 23, ST. PETERS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CONTRACT 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD 1, LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney,  

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LENZINGER 

REINARD DBA THE PINK PANTHER 

voorheen wonende te CITRINE ROAD # 3, 

BILLY FOLLY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 september 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SINT 

MAARTEN REALTY N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD 5 SUITE 225 , LOW LANDS , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DELIGO N.V. 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD #82, 

APT. 713, LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LEONTINE INVESTMENT 

N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 

39, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SOLID WOOD 

FURNITURE N.V. voorheen gevestigd te 

C.A.CANNEGIETER STREET # 21 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DHR. PATRICK W. 

MERRICK DIR. VAN CAD AND DRAFT N.V. 

voorheen gevestigd te BEETHOVEN ROAD # 

105, CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 februari 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LI HUIYI 

voorheen wonende te REMBRANDT PLEIN # 

5, MADAME ESTATE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.28 januari 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SS SHOP ST. 

MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD #162 , LOW LANDS , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploit van de 7de maart 2019, heb ik, Ervin 

A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Sint Maarten, gevolggevende 

aan een beschikking van de E.A. Heer Rechter 

in het G.E.A., Sint Maarten, van de 8ste 

november 2018, OPGEROEPEN: ANTONIO 

PICIONE & MARIO DI PALMA, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten, voor de terechtzitting van: vrijdag de 

15de maart 2019, des voor/na middags te 

09.00 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, 

teneinde op de door: SIDNEY WILHARM DE 

WEEVER, gedomicilieerd op Sint Maarten in de 

Paradise Mall, Cole Bay, ten kantore van mr. 

J.G. Bloem, tegen hen ingestelde vordering te 

antwoorden. 

 

SXM 201801404 K.G. No: 290/18 

 

De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 

 

PAVLIK INTERNATIONAL N.V. 

(gevestigd te St. Maarten) 

In liquidatie 

 

Bij besluit van het aandeelhouders van PAVLIK 

INTERNATIONAL N.V. van  

15 februari 2019 is besloten der vennootschap 

per 15 februari 2019 te ontbinden.  

      

 

SINT MAARTEN INTERNATIONAL TRUST 

COMPANY N.V. 

Frontstreet 5, Suite 5 

P.O. Box # 245 

Philipsburg, 

Sint Maarten 
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PUBLIC ANNOUNCEMENT 

HIRANAND'S TRADING N.V., being a limited 

liability company with its statutory seat on Sint 

Maarten, registered within the public trade 

registry at the Chamber of Commerce and 

Industry on Sint Maarten, under number 1771 

(0)herewith makes known to CONVERT said 

entity, HIRANAND'S TRADING N.V., into a 

PRIVATE FUND FOUNDATION in accordance 

with article 2:300 and further of the Civil Code 

of Sint Maarten. The petition pertaining to the 

required aforementioned authorization for the 

conversion, by the Court of First Instance of Sint 

Maarten, will be handled on April 15th, 2019 at 

09.00 a.m.  

The Legal representative of HIRANAND'S 

TRADING N.V. 

 

 

 

 TIMESHARE MINI STORAGE SXM N.V.  

 

in liquidatie, gevestigd te Sint Maarten Bij 

besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van bovengemelde 

vennootschap is besloten de vennootschap per 

9 mei 2018 te ontbinden. 

De vereffenaar heeft vastgesteld wat de 

omvang en samenstelling van de bezittingen en 

schulden van de vennootschap is en heeft 

daarvan een balans opgemaakt, welke ter 

inzage ligt en voor alle belanghebbenden ten 

kantore van de vennootschap en het 

handelsregister gedurende 30 dagen na deze 

publicatie.  

  

De vereffenaar, 

Mw. Laura J. Sachs 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

Bij exploot van de   28e  achtentwintigste 

februari 2019, 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 te Philipsburg , 

gevolggevend aan de beschikking van 31e 

januari 2019 van de E. A. Rechter in het Gerecht 

in Eerste Aanleg, MEVROUW THIANT 

BRIGITTE, JOSEPH, wonende aan de Almond 

Grove 127 te Sint Maarten, maar die haar 

woonplaats heeft verlaten en thans zwervende 

is althans geen vaste woon-of verblijfplaats 

meer heeft aan opgemeld adres. 

OPGEROEPEN, om op maandag, 3 juni 2019, 

des voormiddags te 10:30 uur te verschijnen 

ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 

op de vordering van DE HEER ALEXANDRE, 

DOMINIQUE, wonende aan de Almond Grove 

127 te Sint Maarten en gedomicilieerd ten 

kantore van Cor Merx Legal Services, 

kantoorhoudend aan de Frontstreet 35 te 

Philipsburg op Sint Maarten, gemachtigd mr. 

C.H.J. Merx 

E 11/19 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
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OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 4e  maart 2019, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

Saba, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op 

St. Maarten, Saba en St. Eustatius. 

Opgeroepen: de gezamelijke erfgenamen 

van Rodney Miles Stair, zonder bekende 

adress op Saba, aan de om op dinsdag de 21 

mei 2019 te 09:00 uur voormiddag ter 

terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Griffin Adolph Johnson, 

eiser wonende op Saba, gedomicilleerd ten 

kantore van de advocaat mr. Heinrich Seferina, 

te antwoorden  

 

(SAB 20190003-SAB 00003/2019) 

 

De deurwaarder, S.M. APON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking betekend op 4e maart, 2019, 

door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 

tussen, Pierre Cholet Belleus wonende op 

St.Maarten en Elmita Elia zonder bekende 

woon of verblijfplaats op St.Maarten is 10e 

december 2018  uitgesproken de 

echtscheiding tussen partijen voornoemd. 

(E 74/2018 -SXM 201800776) 

De deurwaarder, S.M. APON 
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NR.: 2019/247  

 
 

 
MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 
VAN DE 

 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

   

 
in overweging genomen hebbende: 

 
- dat het noodzakelijk is in het belang van de openbare veiligheid het Sint Maartens luchtruim te 

sluiten in verband met onzekerheid over de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen Boeing 737-8 

MAX en 737-9 MAX; 

- dat het daartoe noodzakelijk is ter bescherming van personen of zaken aan boord van het 

luchtvaartuig of op het aardoppervlak;  

Gelet op: 
 

- artikel 23, eerste lid onder a en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1  
Vanwege de onzekerheden met betrekking tot de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen van het type 
Boeing 737 Max, wordt het gehele Sint Maarten TMA gesloten voor de luchtvaartuigen van het type: 

- Boeing 737-8 MAX en 

- Boeing 737-9 MAX 

De luchtruimsluiting geldt voor zowel overvliegend luchtverkeer als luchtverkeer met bestemming in 

Sint Maarten of vertrek vanuit Sint Maarten. 

 

Artikel 2  

Deze beschikking wordt aangehaald als Ministeriële beschikking tijdelijke luchtruimsluiting Boeing 737-

8/9 MAX. 

 

Artikel 3 

Deze regeling treedt in werking op 14 maart 2019 en geldt voor onbepaalde tijd. Deze beschikking 

wordt bekend gemaakt in de Landscourant en van de inhoud van deze beschikking zal mededeling 

worden gedaan in de luchtvaartpublicaties. 

 
 

 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie  
Philipsburg, 13 maart 2019 
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        no. 2018/2071 

 

  

 

 

 
LANDSBESLUIT 

 

van de 4 maart 2019 no. LB-19/0138 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

 
In overweging genomen hebbende: 
 

- dat de Raad van Advies de heer Willem Jan Noordhuizen als buitengewoon lid van de Raad 

aanbeveelt; 

 
Gelet op: 

- Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling; 

- Artikel 2 en 3 van de Landsverordening Raad van Advies; 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 

 
De heer Willem Jan Noordhuizen te benoemen als buitengewoon lid van de Raad van Advies voor een 
periode van zeven jaar. 

 
Artikel 2 
 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening. 
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
 
Philipsburg, 4 maart 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 
 
 
De Minister van Algemene Zaken  
Philipsburg, 5 maart 2019 
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PRIME MINISTER OF SINT MAARTEN  

MINISTER-PRESIDENT VAN SINT MAARTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTER-PRESIDENT VAN SINT MAARTEN 

 

 

 

 

Leona M. Romeo-Marlin 

 

 

 

 

 

 

 
Philipsburg, 28 februari 2019 

 

 
ALGEMENE MACHTIGING 

 
De Minister van Algemene Zaken machtigt de navolgende personen om 
namens haar verweer te voeren inzake (hoger) beroepschriften tegen de 
beslissing op een bezwaarschrift en voorlopige voorzieningen tegen een 
besluit tot het corrigeren van de gegevens in de basisadministratie 
persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 10 en 19 van de Landsverordening 
basisadministratie persoonsgegevens. 
 

naam afdeling / dienst 

heer B. van den Bosch afdeling Juridisch Zaken en Wetgeving 

mevr. C. Gibbes afdeling Juridisch Zaken en Wetgeving 

mevr. R. Ismail afdeling Juridisch Zaken en Wetgeving 

mevr. K. Snijders dienst Burgerzaken 

mevr. D. Williams-Warner dienst Burgerzaken 

mevr. T. Richardson dienst Burgerzaken 

mevr. C. Marlin dienst Burgerzaken 

heer J. Bell dienst Burgerzaken 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
During the month of January 2019, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.3.0 million due to the higher base 
amount1 upon which it is calculated. Furthermore, after the last auction of certificates of deposit (CD’s) 
on December 3, 2018, the outstanding CDs were paid back upon maturity and the auctions were 

temporarily suspended.  
 
Base money2 dropped by NAf.51.0 million due to decreases in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.18.9 million) and the currency in circulation (NAf.32.1 million). The decline in 
currency in circulation is characteristic for the month of January when the public’s demand decreases 
compared to the December holidays. The current account balances of the commercial banks declined 

largely as a result of the withdrawal of dollar deposits at the Bank. Furthermore, the transfer of funds 

by the Postspaarbank (PSB Bank N.V.) from its accounts with the commercial banks towards its account 
with the Bank and the increase in the required reserves contributed to the decrease in the current 
account balances. However, the transfers by the public pension fund, APC, the government of Sint 
Maarten, and N.V. Pensioen ESC from their accounts at the Bank towards their accounts at the 
commercial banks moderated the drop in the current account balances. Also, the payments by USONA3 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 
3 USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao.  

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Jan-19 31-Dec-18 Liabilities 31-Jan-19 31-Dec-18

Claims on nonresidents 3,328.7 -1.8 Liabilities to nonresidents 309.3 -36.5

Gold 995.8 31.3 Deposits of nonresidents in foreign currency 309.3 -36.5

Official reserves 2,333.0 -33.1

Other 0.0 0.0

Domestic assets 658.0 -3.6 Domestic liabilities 2,746.4 -2.3

Currency in circulation 456.4 -32.1

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 129.5 47.1

Government paper in portfolio 0.1 0.0 Government of Curacao 90.8 56.1

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 36.5 -9.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.8 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 286.0 -1.8 Liabilities to deposit money banks 2,007.2 -16.0

Current account balances 286.0 -1.8 Current account balances 705.8 -18.9

Certificates of Deposit 0.0 0.0

Required reserves 1,301.5 3.0

Claims on other sectors 371.9 -1.8 Liabilities to other sectors 153.3 -1.4

Other assets 371.9 -1.8 Deposits of other residents 92.6 -4.8

Other liabilities 60.7 3.4

Capital and reserves 931.0 33.3

Total assets 3,986.7 -5.4 Total liabilities 3,986.7       -5.4

 January 2019
(millions of NAf.)
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to local creditors related to the construction of the new hospital in Curaçao mitigated the decline in the 
current account balances.  
 
The item “Liabilities to non-residents” declined by NAf.36.5 million due mainly to a decrease in the 
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank related to the 

purchase of bonds issued by the government of Curaçao. However, interest payments on bonds issued 
by the government of Curaçao that are held by the Dutch State moderated this decline. Furthermore, 
transactions by some commercial banks in Bonaire towards their accounts at the Bank mitigated the 
decline in the item “Liabilities to non-residents”. 
 
The net position of the government with the Bank improved by NAf.47.1 million because of an increase 

in the deposits of the government of Curaçao (NAf.56.1 million) mitigated by a decrease in the deposits 
of the government of Sint Maarten (NAf.9.0 million). The rise in the deposits of the government of 
Curaçao was primarily related to the issuance of a bond loan and the transfer of collected license fees 

over the month December 2018 by the Bank. However, the interest payments to the Dutch State and 

the payments to USONA related to the construction of the new hospital moderated the increase in the 
deposits of the government of Curaçao. The decrease in the deposits of the government of Sint Maarten 

can be attributed to transfers to its accounts at the commercial banks. 
 
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” fell by NAf.33.1 million due mainly 
to the withdrawal of dollar deposits by the commercial banks at the Bank and the payments by USONA 
to foreign creditors. However, the transfer of funds from abroad by N.V. Pensioen ESC and the 
transactions by some commercial banks in Bonaire moderated the decline in the official reserves. 
 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.31.3 million as a result 
of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of December 2018. The 
increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the 
rise in the market value of gold. 
 
 

Willemstad, February 26, 2019 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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OFFICIAL PUBLICATION 

 
 
 
NOTICE OF REMOVAL OF SHIPWRECKS FROM SIMPSON BAY AND MULLET POND 
 
The Minister of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure (VROMI), as the 
legally assigned custodian of the Simpson Bay Lagoon and Mullet Pond, wishes to inform of the 
Government’s intention to remove the shipwrecked vessels located in the above-mentioned 
areas.    
 
Pursuant to Article 9 of the National ordinance removal ships and wrecks (AB 2015, no.9), the 
owners of the remaining shipwrecks located in the Simpson Bay Lagoon and Mullet Pond are 
hereby informed that there remains an opportunity to remove their vessel themselves. A six (6) 
week period starting at the date of today’s publication, March 12, 2019, will be given to the 
owners of the remaining vessels to remove their vessels in an environmentally friendly way. After 
this period, all owners forfeit their legal rights to their vessels and the Minister of VROMI will 
initiate a procurement procedure to have all listed remaining shipwrecks removed. Vessel owners 
are requested to contact the Inspection Department of Maritime Affairs of the Ministry of 
Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications (TEATT - +1-721-542-2507 or 
email Ellinger.Paul@sintmaartengov.org) and discuss your Plan of Approach.  These remaining 
shipwrecks have been listed in a so-called Vessel list, that can be perused on the website: 
www.sxmnrpb.org/vessellist or after an appointment has been made at the Department of 
Maritime Affairs. Each shipwreck has been numbered and its location has been GPS tagged. 
Photos of each shipwreck can be viewed by clicking on the number associated with the shipwreck.  
 
Owners that have had their shipwrecks removed in the meantime are requested to also contact 
the Department of Maritime Affairs and provide details of the removal.   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:Ellinger.Paul@sintmaartengov.org
http://www.sxmnrpb.org/vessellist
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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 

Hyperlink voor 
wetgeving 

AB 2019, no. 7  Landsverordening van 
de 4de maart 2019 
houdende regels voor 
het verlenen van 
studiefinanciering. 

4 maart 2019  

Deze landsverordening 
treedt in werking op 
een bij landsbesluit te 
bepalen datum. 

http://www.sint
maartengov.org/
government/AZ/l
aws/AFKONDIGI
NGSBLAD/AB%20
2019,%20no.%20
7%20Landsveror
dening%20studie
financiering.pdf 

 
 
 
 

 
2.  

In werking getreden wettelijke regelingen  

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

Beoogde datum 
inwerkingtreding 

Hyperlink voor 
wetgeving 

AB 2019, no. 6  

Besluit van de 28e 
februari 2019 tot 
afkondiging van het 
besluit van de 23e 
januari 2019 
houdende de wijziging 
van het protocol 
inzake 
gespecialiseerde 
recherchesamenwerki

29 januari 2019  

28 februari 2019  

http://www.sint
maartengov.org/
government/AZ/l
aws/AFKONDIGI
NGSBLAD/AB%20
2019,%20no.%20
6%20Wijziging%2
0Protocol%20rec
herchesamenwer
king%20Koninkrij
k!.pdf 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%207%20Landsverordening%20studiefinanciering.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202019,%20no.%206%20Wijziging%20Protocol%20recherchesamenwerking%20Koninkrijk!.pdf
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ng tussen de landen 
van het Koninkrijk.   

 
 
 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum bekrachtiging 
 

- - 

 

- 


