
 
 SINT MAARTEN 

 

LANDSCOURANT 
National Gazette 

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2020, nummer 08                          Datum 20 maart 2020  

 

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, 

Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay 

Philipsburg, Sint Maarten 

Tel.: 1721 5200086. 

Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) 

o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij 

Ontvanger. 

Abonnementsprijs per 18 november 2011:  

- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per 
jaar bij vooruitbetaling; 

- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de 

Ontvanger. 

 

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen 

mededelingen is een betalingsbewijs vereist. 

Aanleveren mededelingen:  

- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org  
- of op het adres van de uitgever op een  

digitaal medium. 

Aanleveren uiterlijk dinsdag 31 maart 2020 

a.s. voor 12.00 uur ’s middags. 

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op 

www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33) 

 

 

 
 

INHOUDSOPGAVE PAGINA 

Aankondigingen, Oproepingen, Echtscheiding en Curatele 
 

2 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Nederland 

 

49 

Landsbesluiten van de Gouverneur van Sint Maarten m.b.t benoeming van Mirjam 

Judith Semple; Emiko Bird-Lake en Leonie Michelle Bryson tot leden van de Raad voor 

Volksgezondheid 

 

50 

Condensed Balance Sheet Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten Januari 2020 

 

56 

Overzicht Wetgeving  

 

58 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2020, nummer 08                                          Datum: 20 maart 2020  

   P a g i n a  | 2 
 

 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 4 S ENTERPRISES 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.  21 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EUFORIA N.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD 162 UNIT L2-08, 

LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LOUIS SEALING SYSTEM 

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.  21 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHAK' EAT N.V. DBA 
SHAK' EAT FAST FOOD voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD # 103, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan A TASCA N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 155, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FIVE FRIENDS N.V. 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 66, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MAISON DU 
PRESTIGIOUS N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE RD 1 UNIT 5C , LOW LANDS , thans 

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

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 2020, 
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 SOLE-MAN 
N.V. DBA SUPER FOOD voorheen gevestigd te 
ZEBRA DRIVE 15, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 febrari 2020, 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 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AGB TWINS FROZEN N.V. 
DBA YOGEN FRUZ 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 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, 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 FLEXIBLE 
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 
gevestigd te UNION FARM ESTATE #34, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.24 febrauri 2020, 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 24 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MOJITO  LEMON  CARIB N. 
V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE  
ROAD #24 , POINT BLANCHE , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 2020, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari  
2020, 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 SOUTH 
AMERICAN SEAFOOD N.V. voorheen 
gevestigd te GROUND DOVE ROAD #22,, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 februari 2020, 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 febraur1 
2020, 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 AL OHOOD 
B.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE 
ROAD # 39, LOWER PRINCESS QUARTER, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 febrauri 

2020, 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 februari 2020, 
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 GAPELMAR 
IMPORT AND EXPORT N.V. voorheen 
gevestigd te GROUNDDOVE ROAD # 8, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.25 februari 2020, 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 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NATURAL ELEMENTS 
B.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 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SS SHOP ST. MAARTEN 

N.V. DBA VOORHEEN CROCS SHOP ST. 
MAARTEN 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 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, 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 ALETS 
IMPORT & EXPORT N.V. voorheen gevestigd 
te GROUNDDOVE ROAD # 8, POINT 

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

op d.d.  21 februari 2020, 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 24 februari 2020, 
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 GENERAL 
CONSTRUCT SXM MANAGING & 
CONSULTING B.V., voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE ROAD #19,, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.02 maart 2020, 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 24 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NATURE SPA BY 
CLAUDIE & LAETITIA N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #155, PORT DE 

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

uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SXM SUSHI voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 41, LOW LANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AWG HOLDING 
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD 106,, LOWLANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 2020, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 2020, 
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 GENERAL 
CONSTRUCT. SXM MANAGING & 
CONSULTING B.V. voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE ROAD #19,, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.21 februari 2020, 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 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NIMER ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET # 
62 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 februari 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE OCEAN CLUB 
RESORT N.V. 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 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLUE FIN NV voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 106 UNIT 4, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 februari 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 2 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GONDOLA 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 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
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 NORTH 
CARIBBEAN OPHTHALMOLOGY CENTER 
N.V. voorheen gevestigd te WELGELEGEN 

DRIVE  #13-A , CAY HILL , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 2020, 
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 24 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TIME TO TRAVEL 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #88, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 21 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLUE WATER 
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 28-1A,, LOW LANDS, thans 

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

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HARBOUR-CLUB SXM 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
80, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan OPTIMUM ALUMINIUM N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
# 34 , LOWER PRINCESS QUARTER , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 febrauri 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 MAART 2020, 
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 TONEDYNE 
REAL ESTATE DEVELOPMENT 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 
ZEBRA DRIVE Z/N, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 februari 2020, 

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 02 maart 2020, 
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 BUILDERS 
PARADISE SUPPLIES N.V. voorheen 
gevestigd te WELGELEGEN ROAD # 25,, CAY 

HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

februari 2020, 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 03 maart 2020, 
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 HUMAN 
POTENTIAL N.V. voorheen gevestigd te 
GUANA BAY ROAD # 46, GUANA BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.25 februari 
2020, 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 24 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PAMA B.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.  21 
februari 2020, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TOTO MANAGEMENT N.V. 

voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
#14,, MADAME ESTATE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 febrauri 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BVVR ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD 155, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 maart 2020, door de Ontvanger te 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan IMCARIDOM N.V. 

voorheen gevestigd te ORGAN PIPE CACTUS 
ROAD 20,, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.21 januari 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 februari 2020, 
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 PIMENTEL ANA voorheen 
gevestigd te NAZARETH ROAD # 26 , 
NAZARETH , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 maart 2020, 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 febraur1 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TY HOLDINGS LIMITED 

voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD 
#1, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CABA ENTERPRISES N.V. 
DBA CABANA 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.  28 februari 2020, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ISTANBUL-ORIENT STAR 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 
2/8, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PLACE VENDOME N.V. 
DBA SAPPHIRE SOUVENIR & GIFT SHOP 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD 147, , 

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

op d.d.  25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan ULTIMATE  DESTINY 
DEVELOPMENT  CORPORATION  N. V. 
voorheen gevestigd te GROUND DOVE  
ROAD# 5, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 februari 2020, 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
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 CELONA N.V. 
DBA SUNSHINE SUPERMARKET voorheen 
gevestigd te ZEBRA DRIVE 21, CAY HILL, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 

2020, 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 febraur1 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan J & J SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te A. J C BROUWERS 
ROAD # 24, CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 febrauri 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRINTEES SXM N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 137 C 
, COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 2020, 
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 UNBUNTU 
PROPERTY MANAGEMENT B.V. voorheen 

gevestigd te GUANA BAY ROAD #105, 
GUANA BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 februari 2020, 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 03 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan COMFORT ENGINEERING 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD # 
125, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 februari 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan J & K ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te GROUND DOVE ROAD 

8, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RENTRAP INSURANCE 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 
#133 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 febrauri 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VITA CLUB 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 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2020, nummer 08                                          Datum: 20 maart 2020  

   P a g i n a  | 15 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 februari 2020, 
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 DAFMAN 
YACHT CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd 
te GROUNDDOVE ROAD #8, POINT 

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

op d.d.  25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan J.P.M. EMPIRE REALTY 
ASSOCIATES 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.02 maart 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RUP-KALA N.V.  ** P/A: 
J. MIRCHANDANI voorheen gevestigd te 
BACK STREET #104, P.O. BOX 1039, , 

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

op d.d.  24 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan WESTER INVESTMENTS 
LTD voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
7, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Obrien 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 26 febraur1 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan EMERGENCY 24 N.V. 
voorheen gevestigd te A TH ILLIDGE SUITE 2 
106, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 febrauri 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 2020, 
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 KEVINA 
PRIVATE FUND FOUNDATION voorheen 
gevestigd te GROUND DOVE ROAD # 16, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 februari 2020, 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 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan S.B. MANAGEMENT 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 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan YUMMY TUMMY B.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 103, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, 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 ENYIH  & 
WARNO  ELECTRICAL N. V. DBA ALUMAX 
voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD # 
5 WAREHOUSE 2A, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 2020, 

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 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LARIMAR BEAUTY 
SUPPLY N.V. DBA SAPPHIRE BEACH CLUB 
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 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SAPPHIRE BAR & 
RESTAURANT B.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 147 , LOW LANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ERIC ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET # 102, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 Februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LIBERTY'S 
CONSULTANCY N.V. voorheen gevestigd te 
GUANABAY ESTATE ROAD # 8-A, GUANA 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.25 
februari 2020, 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 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SEELYE MANAGEMENT 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 2 
, LOW LANDS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan ALLEYNE ENVOR  ORESTES 
voorheen wonende te GROUND DOVE ROAD # 
2, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DEBENEDITTIS TONY 

voorheen wonende te RHINE ROAD  149,  
LOW LANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 GREEN LISA 
ANGELA voorheen wonende te GUANA BAY 
ARCH ROAD, GUANA BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 25 februari 2020, 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 03 maart 2020, 
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 MIN MAI WEI 

DBA SEA BREEZE RESTAURANT voorheen 
wonende te WELGELEGEN ROAD 20, CAY 
HILL, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020, 
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 BIRD, 
MICHAEL BUTT, voorheen wonende te UNION 
ROAD #200, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2020, 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 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DEBRUIN JACK voorheen 

wonende te RHINE ROAD 149 LOWLANDS 
UNIT TS 8,  LOW LANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 februari 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan HARRIS JEROME 
WILLIAMS voorheen wonende te NAZARETH 
ROAD # 24-B, NAZARETH, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 02 maart 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, 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 PANTHIER 
MARIA PAULINA voorheen wonende te 
ALGIERS DRIVE LANE 111-A, ZORG EN 
RUST, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 oktober 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 24 februari 2020, 
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 BRITTON 
DAVID SAMUEL voorheen wonende te 
GROUND DOVE ROAD # 2, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FUNG HIU MON voorheen 

wonende te UNION ROAD # 62,  COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
februari 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
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 HUGGINS 
KERT WENDELL voorheen wonende te TIGER 
ROAD 12, CAY HILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 28 februari 2020, 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 febraur1 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 
RICHARDSON CHELSEA voorheen wonende te 
GUANA BAY ROAD 51, GUANA BAY ROAD 
#49, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2020, 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 febrauri 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DANILINA LIDIA 
voorheen wonende te RHINE ROAD 149, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 

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 GORDON 
CORRINE voorheen wonende te 
GROUNDDOVE ROAD 1,  POINT BLANCHE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 
februari 2020, 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 2020, nummer 08                                          Datum: 20 maart 2020  

   P a g i n a  | 22 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 febraur1 
2020, 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 MARTIN 
VIVIENE ANN-MARIE voorheen wonende te A 
TH ILLIDGE ROAD # 72 E, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 24 febrauri 2020, 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 exploot dd. 10e maart 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 
an de Frontstreet # 115, alhier, ten verzoeke 
van Hilary Noelle Grant-Gushwa , ten deze, 
gedomicilieerd ten kantore van de gemachtigde, 

mr. Emmely de Haan, aan Jan Thoelke, zonder 
bekende woon of verblijf plaats op St.Maarten, 
BETEKEND een grosse van een Vonnis  (SXM 
201901343) van het Gerecht in eerste aanleg, 
zittingsplaats Sint Maarten, van 28e februari 
2020, met het bevel om binnen twee (2) dagen 

na betekening van voormeld vonnis tegen 

gerequireerde uitgesproken veroordeling te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder  
Solange M. Apon 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 2020, 
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 STROUD 
ALEXANDRA ELYSE voorheen wonende te 
GUANA BAY ROAD #49, GUANA BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 
2020, 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 exploot dd. 10e maart 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 
an de Frontstreet # 115, alhier, ten verzoeke 

van Leslie Marie Hickerson , ten deze, 
gedomicilieerd ten kantore van de gemachtigde, 
mr. Emmely de Haan, aan Jan Thoelke, zonder 
bekende woon of verblijf plaats op St.Maarten, 
BETEKEND een grosse van een Vonnis  (SXM 
201901343) van het Gerecht in eerste aanleg, 
zittingsplaats Sint Maarten, van 28e februari 

2020, met het bevel om binnen twee (2) dagen 

na betekening van voormeld vonnis tegen 
gerequireerde uitgesproken veroordeling te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder  

Solange M. Apon 
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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 2020, 
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 721 SCENE GROUP N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE RD # 68 
PUERTO DEL SOL UNIT 206-B, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 
2020, 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 09 maart 2020, 
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 DREAM CHASERS N.V. 

DBA LA RICH ARTS & ENTERAINMENT 
MANAGEMENT FUNTOPIA B voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 111, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.06 
maart 2020, 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 05 maart 2020, 
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 MULTI  
PURPOSE ORGANIZATION FO voorheen 
gevestigd te ST. PETERS RD. #12 , ST. 
PETERS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 februari 2020, 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 09 maart 2020, 
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 SNOWMAN N.V. DBA 

TEAM WORK MARINE voorheen gevestigd te 
WELFARE RD,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 06 maart 2020, 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 09 maart 2020, 
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 A & C PROPERTY 
MANAGEMENT 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.  06 maart 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 E-MOBILITY 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
LITTLE BAY DRIVE #47,, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 januari 2020, 
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 febrauri 2020, 
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 NEOZOEN 
N.V. voorheen gevestigd te ST. PETERS ROAD 
# 11 , ST. PETERS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2020, 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 10 maart 202, 

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 SOFT TOUCH N.V. DBA 
FLIP 'N DIP DONUTS voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD Z/N, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 09 maart 2020, 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 2020, 
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 AL WAHAH N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD  UNIT 1B, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 
februari 2020, 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 09 maart 2020, 

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 E-TECH YACHTING N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 

UNIT C-26, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 NICKY'S 
BISTRO N.V. DBA BOULEVARD voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD Z/N , SIMPSON 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2020, 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 02 maart 2020, 
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 SOMERSALL CARLOS 

IGNACIO voorheen gevestigd te 
CANNEGIETER STREET # 125, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 februari 2020, 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 26 februari 2020, 
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 APOLLO CYBER 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #34, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 februari 
2020, 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 03 maart 2020, 
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 EXODUS CHARTERS N.V. 

voorheen gevestigd te BEACON HILL ROAD # 
2, UNIT 301 B A BUILDING, BEACON HILL, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.02 maart 2020, 
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 2020, 
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 NYNA N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 67 , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 
februari 2020, 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 2020, 

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 SPA AT THE BOON N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 64 
FEDEX BLDG 2ND FLOOR, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 februari 
2020, 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 09 maart 2020, 
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 AU TEMPS DES FLEURS 
II 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.  06 maart 2020, 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 2020, 

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 FELICIA STEVEN JOSEPH 
RAYMOND voorheen gevestigd te FRONT 

STREET #16 APARTMENT  L, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 februari 
2020, 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 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ORACLE HOLDING & 
DEVELOPMENT N.V. voorheen gevestigd te 
PLAZA PUERTA DEL SOL UNIT 304 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 maart 2020, door de Ontvanger te 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 2020, 
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 PROPERTY 

MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
WALTER J.A. NISBET ROAD #73, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 februari 2020, 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 05 maart 2020, 
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 AXYLUM 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
WELGELEGEN ROAD #33,, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 febrauri 
2020, 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 10 maart 2020, 
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 FERLINI N.V. DBA 

WINDWARD EQUIPMENT AND APPLIANCE 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD Z/N, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.09 
maart 2020, 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 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PACE SETTER SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te COCO PLUM ROAD 
# 1 , ST. PETERS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 2020, 

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 STAFF RECRUTERS EN 
SERVICE NETWORK N.V. DBA  STAFF 
RECRUITERS voorheen gevestigd te WALTER 

J.A. NISBET ROAD 63, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 februari 
2020, 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 10 maart 2020, 
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 BALLAST 
NEDAM INTERNATIONAL PROJECTS 
voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN 
BOULEVART, POINT BLANCHE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 maart 2020, 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 2020, 
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 FRONTSTREET CAFE # 
30, BV 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.24 februari 2020, 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 05 maart 2020, 
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 PACIFIC CAR 
RENTAL N.V. voorheen gevestigd te FORT 
WILLEM ROAD #1 , FORT WILLEM , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 november 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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. 27 februari 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
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 BED & BATH BOUTIQUE 
N.V. P/A MRS. C HOWARD WILLIAMS 
voorheen gevestigd te BEACHCOMBER ROAD 
# 6, BEACON HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 maart 2020, 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 03 maart 2020, 
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 GLASS SHOP N.V. 

voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBET 
ROAD # 55, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.28 februari 2020, 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 09 maart 2020, 
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 PEGGY ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
65 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 maart 2020, 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 2020, 

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 THE SHOPPER'S 
PARADISE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #43-B,, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 februari 2020, 
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 28 februari 2020, 
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 BELT 
RESTAURANTS SINT MAARTEN N.V. GRILL 
& RIBS CO. voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 2020, 

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 09 maart 2020, 
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 GLETSJER NV. DBA ONE 
ELEVEN voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD #111,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.06 maart 2020, 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 2020, 
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 PEST CONTROL 
INSTITUTE 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.  21 februari 
2020, 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 2020, 
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 THE YACHT SHOP N.V. 
DBA NATIONAL MARINE & SUPPLIERS 

voorheen gevestigd te WELFARE #82, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
februari 2020, 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 26 februari 2020, 
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 BETHEL PROPERTY 
SOLUTION N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 64, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 
2020, 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 03 maart 2020, 
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 GLOWBAL RESTAURANT 
AND ENTERTAINMENT GROUP NV. voorheen 
gevestigd te BEACON HILL ROAD# 2, 
BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 maart 2020, 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 02 maart 2020, 
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 PLUMA DI ORO N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBET 
ROAD #29 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 2020, 

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 09 maart 2020, 
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 TURTLE HOUSE N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 88, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 maart 2020, 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 2020, nummer 08                                          Datum: 20 maart 2020  

   P a g i n a  | 33 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 2020, 
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 BLUE NILE N.V. voorheen 
gevestigd te ST.PETERS ROAD # 11, ST. 
PETERS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2020, 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 febrauri 2020, 
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 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.18 februari 2020, 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 09 maart 2020, 
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 PORT DE 
PLAISANCE MEDICAL CENTER N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 5 , 

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

op d.d.  06 maart 2020, 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 2020, 
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 U.S.B. HOLDING N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 februari 2020, 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 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BRIGHT'S ALUMINIUM & 
HURRICANE PROCTECTION N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD # 151, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 25 febrauri 2020, 
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 
INSTALLATION TECHNOLOGIES (SINT 

MAARTEN) voorheen gevestigd te ST.PETERS 
ROAD # 11, ST. PETERS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.18 februari 2020, 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 2020, 
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 QUADCORE 
DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te 
SIMPSONBAY YACHT CLUB PLAZA DEL 
LAGO #68 UNIT10 , SIMPSON BAY , thans 

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

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 gevestigd te CANNEGIETER STREET 
#14 UNIT 2-A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 februari 2020, 
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 2020, 
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 CARIBBEAN FUNSTAYS 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#21, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020, 

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 TV GUIDE N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 82, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 maart 2020, 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 2020, 
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 RALEAA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #147 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 februari 2020, 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 2020, 

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 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.  24 februari 2020, 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 03 maart 2020, 
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 KILDARE PROPERTIES 
voorheen gevestigd te BEACONHILL ROAD # 
2, BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020, 

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 REKUM N.V. 
DBA  GIFT SHOP voorheen gevestigd te L.B. 

SCOT ROAD # 83 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 maart 2020, 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 09 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHAMAPIERRE N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD 70, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
maart 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2020, 
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 KROLOM N.V. voorheen 
gevestigd te BEACHSIDE  VILLAS APT. 3, 

BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 maart 2020, 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 28 februari 2020, 
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 ROBLITO 
TRADING POST COMPANY N.V. DBA 
CIGARSHOP AT AIRPORT voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD Z/N , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 

2020, 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 2020, 
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 CHARBEL'S HOUSE N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 
L.H.ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 130B,, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.27 februari 
2020, 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 05 maart 2020, 
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 RODON 
CONSTRUCTION N V voorheen gevestigd te 
TRUMPET SHELL LOT #3-A , DAWN BEACH 
ESTATE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 november 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham 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 09 maart 2020, 
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 CLEAN RITE LAUNDRY 
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD #71, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 maart 2020, 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 03 maart 2020, 

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 LA KABALA PROPERTIES 
N.V. C/O USNA HARESH MANEK voorheen 

gevestigd te BEACON HILL ROAD 2, BEACON 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.02 
maart 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 ROY ROGERS 
CARRENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD Z/N , SIMPSON BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 
2020, 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 10 maart 2020, 
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 CLYDE'S LIGHTING & 

ACCESSORIES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 82 A, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 maart 2020, 
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 09 maart 2020, 
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 LATIN SUGAR N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 12 
APT. B2-6, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 maart 2020, 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 09 maart 2020, 
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 RYTAMS N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROA D # 113-C , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
maart 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 CRAMER 
CONSTRUCTION ST MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD Z/N, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2020, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 LEEWARD 

ISLANDS DIVERS N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD Z/N, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.27 februari 
2020, 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 25 februari 2020, 
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.  24 februari 2020, 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 2020, 

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 CREATIVE DESIGNS 
CONSTRUCTION & MAN. N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 
2020, 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 2020, 
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 MALOFI 

FOUNDATION voorheen gevestigd te 
GRIESEL ESTATE RD # 1, BELVEDERE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.25 februari 
2020, 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 03 maart 2020, 
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 SCOOTER WORLD N.V. 

voorheen gevestigd te BEACON HILL ROAD # 
2 , BEACON HILL , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 maart 2020, 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 28 februari 2020, 
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 CRYSTAL 

BLUE INTERNATIONAL 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.  27 
februari 2020, 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 2020, 

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 MARIO'S BASKET 
WEAVING N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET #27, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.24 februari 2020, 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 02 maart 2020, 
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 SEA FRESH 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WALTER J.A. NISBET ROAD 63 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 februari 2020, 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 2020, 
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 DARE TO 

DREAM FOUNDATION voorheen gevestigd te 
ST.PETERS ROAD # 14, ST. PETERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 februari 
2020, 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 09 maart 2020, 
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 MARYSOL LTD voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 93, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.06 

maart 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 

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 SHAIR N.V. 
voorheen gevestigd te LEMON ROAD # 29-A , 

ST. PETERS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 DFS 

ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD PRINCESS JULIANA 
AIRPORT Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 2020, 
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 MEGA-TECH 

SUPPLY CO. N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD Z/N, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.27 februari 
2020, 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 09 maart 2020, 
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 SHANTAL 'S DREAMN. V. 

voorheen gevestigd te WELFARE  ROAD #71 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 maart 2020, 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 09 maart 2020, 
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 D'OUTLET N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #2 SHOP 1, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 februari 2020, 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 09 maart 2020, 
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 MICHAEL'S DAY 

CRUISES N.V. DBA LADY C voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 88, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.06 
maart 2020, 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 2020, 

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 SIAMESE DREAM N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 16 

UNIT 3-A & 3-B , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 2020, 
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 02 maart 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MONDESIR CESAR ELSA 

CATALINA DBA ELSA"S BEAUTY SALON 
voorheen wonende te WALTER J.A. NISBET 
ROAD 29-A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 2020, 
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 05 maart 2020, 
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 VELANDRIA 

JOSKAR voorheen wonende te WELGELEGEN 
RD 33 APT 24J,  CAY HILL,, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 februari 2020, 
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 febrauri 2020, 
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 MANOHARAN 

UDHAYAKUMAR voorheen wonende te 
WELGELEGEN ROAD #18,, CAY HILL,, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 17 februari 
2020, 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 februari 2020, 
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 ARNELL, 
CHRISTINE voorheen wonende te GRENEDA 
ROAD -, LOWER PRINSESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 
2020, 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 02 maart 2020, 
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 PICHARDO-UBIERA 
GRESPINIA voorheen wonende te 
CANNEGIETER STREET # !4 ENEZ  UNIT 2 
A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 2020, 

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 05 maart 2020, 
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 BEAUPERE, 
GILLES & HENRIQUEZ M voorheen wonende 
te CHIN CHERRY ROAD 98,  OYSTER POND, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
oktober 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham 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 2020, 
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 CARREOS 
EDMUNDO voorheen wonende te 
WELGELEGEN ROAD 18, CAY HILL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 17 febrauri 
2020, 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 februari 2020, 
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 SIMMONS 
LORNA MARILYN FELEMINA voorheen 
wonende te GRIESEL  ESTATE RD. #1, 
BELVEDERE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 februari 2020, 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 2020, nummer 08                                          Datum: 20 maart 2020  

   P a g i n a  | 46 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 2020, 
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 SAM ELTON RICARDO 
voorheen wonende te CANNEGIETER STREET 
# 109, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020, 
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 KRAATS, 

LAURENS HENDRIK MARTINUS VAN DER 
voorheen wonende te L.B. SCOT ROAD # 8,  
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 09 maart 2020, 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 2020, 
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 BLAKE, 
ONEKIA MESSHIA voorheen wonende te ST. 
JOHNS Z/N, ST. JOHN'S, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 18 februari 2020, 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 
 
Bij exploot van 4e maart 2020, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van de naamloze vennootschap 
RBC ROYAL BANK N.V.,  gevestigd te Curaçao 
en mede-kantoorhoudende op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Bush Road # 22 
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van de 

advocate mr. P. Bruns, ten laste van DE HEER 
AMJAD MCSOOD IMRAN en MEVROUW 
FARINA AYESHA AMJAD, beiden zonder 
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande 

BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in 
Eerste Aanleg, dd. 11e december 2018 

 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 4e maart 2020, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DAWN BEACH CLUB 
ASSOCIATION, gevestigd op Sint Maarten,  die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede in de Simpson Bay Yacht 

Club unit 15, Welfare Road # 68 te Simpson 
Bay, Sint Maarten, ten kantore van de 
gemachtigde advocate mr. K. Huisman,  ten 
laste van de vennootschap naar het recht van 
Anguilla SHIRPA SHIPPING LIMITED,  
zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te 
lande, maar gevestigd aan Hannah Waver 

House, The Valley op Anguilla  
BETEKEND: Conservatoire Beslag van het 
Gerecht in Eerste Aanleg,  beschikking dd. 
25e februari  2020. 
 
De deurwaarder,  

Mark John Rabess  
 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 9e maart 2020, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van de naamloze vennootschap 
RBC ROYAL BANK N.V.,  gevestigd te Curaçao 
en mede-kantoorhoudende op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Bush Road # 22 
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van de 

advocaat mr. P. Bruns, ten laste van DE HEER 
AMJAD MCSOOD IMRAN en MEVROUW 
FARINA AYESHA AMJAD, beiden zonder 
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande 
BETEKEND: Executoriale Beslag op 
onroerende goederen: SXM UPQ 250/1993 
en SXM UPQ 211/1994, dd. 9e maart 2020 

 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 13e maart 2020, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van BERMON LAW & 
LEGISLATIVE SERVICES, gevestigd aan de 
Bush Road # 22 op Sint Maarten, die voor deze 
zaak tot het uiteinde der executie domicilie kiest 

ten kantore van mij, deurwaarder, ten laste van 

MEVROUW LAURITA B. VAN HEYNINGEN, 
voorheen wonende aan de Middle Region Road 
# 4, momenteel zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande, 
BETEKEND: Een engelse taal gestelde brief 
d.d. 10 maart 2020  
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess   

 
 
 

 

 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 5e  maart 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Johnny Wyklief 
Anson, wonende in Nederland zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, aan de om op maandag 
de 22e  juni 2020 te 9:30 uur voormiddag ter 

terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
Andrea Anita McIntyre, te antwoorden (E 

235/19 –SXM 201900992) 
 

De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 
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OPROEPING 
 

Bij exploot dd. 5e  maart 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Corplease Limited, 

laatselijk gevestigd op Tortola, BVI, aan de om 
op dinsdag de 12e  mei 2020 te 8:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 
om de vordering van Port de Plaisance 
Boutiques N.V., te antwoorden (AR 88/20 –

SXM 202000275) 
 
De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 

 
 

 

 
 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 10e  maart, 2020, heb ik 

Solange Monique Apon, deurwaarder op 
St.Maarten, bij het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, ten verzoeke van, 
Rafael Octavio Frias, vonnis van het gerecht in 
Eerste Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van de  
24e februari 2020 waarvan de echtscheiding is 
uitgesproken tussen Rafael Octavio Frias 

wonende op St.Maarten en Bienvenida Gomez 
Feliz, thans zonder bekende woon of 
verblijfplaats op St.Maarten.                                                                                

De deurwaarder,                                                                              
Solange M. Apon 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

OPROEPING 
 

Bij exploot dd. 13e  maart 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Juan Felix Peguero, 

zonder bekende woon of verplaats op St. 
Maarten, aan de om op maandag de 15e  juni 
2020 te 10:10 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
Maria Luisa Fermin, te antwoorden (E 31/20 

–SXM 202000309) 
 
De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 

 

CURATELE 

ONDER CURATELE STELLING 

Op verzoek van Sophia Isabel Rismay, 
wonende te Sint Maarten, heeft het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten bij beschikking 

d.d. 2 maart 2020, zaaknummer: SXM 
202000280, Brian Lindley Minder Rismay, 
geboren op 2 maart 1997 te Sint Maarten, onder 
curatele gesteld, met benoeming van Sophia 
Isabel Rismay, geboren op 10 september 
1975 te Sint Maarten, tot curator. 

De curator 
Sophia Isabel Rismay 
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Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Nederland. 

 
 
 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid van 18 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 21 februari 2019, waarbij 
het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Lolia Angella Davis, 
Z1-1365775115, geboren op 14 maart 1966 te 
Saint Catherine, Janaica, van Jamaicaanse 

nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 

houdt in dat aan Lolia Angella Davis niet met  
ingang van 21 februari 2019 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze,  

R.V. van der Zeeuw 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid van 18 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 29 augustus 2018, 
waarbij het besluit tot verlening van het 

Nederlanderschap aan Joshua Bernard 
Mantle, Z1-1365450131, geboren op 1 januari 
1969 te Clarendon, Jamaica, van Jamaicaanse 
nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 
houdt in dat  niet met ingang van 29 augustus 
2018 de Nederlandse nationaliteit heeft 
verloren. 

 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bij beschikking van de Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid van 18 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 3 september 2018, 
waarbij het besluit tot verlening van het 
Nederlanderschap aan Shivanand Seenarain, 
Z1-1365465760, geboren op 9 november 1966 
te Yakusari B.B. Polder, Guyana, van Guyaanse 

nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit 

houdt in dat Shivanand Seenarain niet met 
ingang van 3 september 2018 de Nederlandse 
nationaliteit heeft verloren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 

R.V. van der Zeeuw 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij beschikking van de Staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid van 18 maart 2020 is het 
intrekkingsbesluit van 12 september 2018, 
waarbij het besluit tot verlening van het 

Nederlanderschap aan Francis Durand, Z1-
1365492337, geboren op 29 januari 1968 te 
Castle Bruce, Dominica, Burger van Dominica, 
is ingetrokken, ingetrokken. Dit houdt in dat 
Francis Durand niet met ingang van 12 
september 2018 de Nederlandse nationaliteit 
heeft verloren. 

 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
R.V. van der Zeeuw 
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LANDSBESLUIT 
 

van de 03 maart 2020, no. LB-20/0213 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
 
Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 
 
In overweging genomen hebbende: 

 
1. Dat de benoeming van mevrouw Mirjam Judith Semple, lid op voordracht van de 

zorgverzekeraars, is verstreken;  
2. Dat het noodzakelijk is een lid voor de Raad voor de Volksgezondheid, die de zorgverzekeraars 

vertegenwoordigt, te benoemen;  
3. Dat de St. Maarten Insurance Organization (SMIA), een organisatie die de zorgverzekeraars 

vertegenwoordigt, bij brief van 10 september, 2019, is verzocht een kandidaat voor te dragen;  

4. Dat de SMIA, op 25 september, 2019, mevrouw Mirjam Judith Semple, opnieuw heeft 
voorgedragen; 

5. Dat mevrouw Mirjam Judith Semple voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 van de 

Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid 
6. Dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid mevrouw Mirjam Judith 

Semple, in de positie van lid van de Raad voor de Volksgezondheid die de zorgverzekeraars 

vertegenwoordigt, wenst te herbenoemen; 
7. Dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor 

de Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd.  
 
 
Gelet op: 
 

1. Artikel 6 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid.  
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 

 

Mevrouw Mirjam Judith Semple, geboren op 9 juni, 1979, te Paramaribo, Suriname, wordt 
herbenoemd als lid op voordracht van de zorgverzekeraars van de Raad voor de Volksgezondheid.  
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Artikel 2 
 
De herbenoeming van mevrouw Mirjam Judith Semple is voor een periode van drie (3) jaar.  
 
 

 
Artikel 3 
 
Dit Landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening ervan.  
 
 

Dit Landsbesluit wordt geplaatst in de Landscourant,  
 
 
 
 
 

 
 

Philipsburg, 03 maart 2020 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
 

 
 
03 maart 2020 

Pamela Gordon-Carty 
De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 
 
 
Afschrift te zenden aan: 
- de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
- de Afdeling Volksgezondheid 
- de Inspectie Volksgezondheid 
- Raad voor de Volksgezondheid 
- Juridische Zaken en Wetgeving 
- Belanghebbenden 

 
 

 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening 
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een 
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van  
verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg 
van Sint Maarten. 
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LANDSBESLUIT 
 

van de 04 maart 2020, no. LB-20/0214 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
 
Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

1. dat er een Raad voor de Volksgezondheid is, welke is samengesteld uit door de Minister van 
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (Minister) op voordracht van representatieve 
organisaties van verstrekkers van gezondheidszorg, zorgverzekeraars en platform van 
patientenorganisaties, voorgedragen deskundigen; 

2. dat het St. Maarten Medical Center, een verstrekker van gezondheidszorg op Sint Maarten, door 

de Minister is verzocht om kandidaten voor te dragen om als deskundig lid in de Raad voor de 
Volksgezondheid te worden benoemd; 

3. dat het St. Maarten Medical Center mevrouw Dr. Emiko Bird-Lake (mevrouw Bird-Lake) als 
deskundig lid heeft voorgedragen; 

4. dat mevrouw Bird-Lake voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 van de 

Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid; 
5. dat de Minister mevrouw Bird-Lake in de positie van lid van de Raad voor de Volksgezondheid 

die verstrekkers van gezondheidszorg vertegenwoordigt wenst te benoemen; 
6. dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor 

de Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd.  
 
 
Gelet op: 

 
Artikelen 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid.  
 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 

 
Mevrouw Emiko Bird-Lake, geboren op 22 augustus 1971, te Sint Maarten, wordt benoemd als lid van 
de Raad voor de Volksgezondheid op voordracht van verstrekkers van gezondheidszorg.  
 
 
Artikel 2 

 
De benoeming van mevrouw Emiko Bird-Lake is voor een periode van drie (3) jaren.  
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Artikel 3 
 
Dit Landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening ervan.  
 
 

Dit Landsbesluit wordt geplaatst in de Landscourant,  
 
 
 
 
 

 
 

Philipsburg, 04 maart 2020 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
 

 
 
 

04 maart 2020 
P. Gordon Carty 
De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 
 
 
 
 
 
Afschrift te zenden aan: 
- de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
- de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
- de Afdeling Volksgezondheid 
- de Inspectie voor de Volksgezondheid 
- de Raad voor de Volksgezondheid 
- de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 
- het St. Maarten Medical Center 
- Belanbghebbende, mevrouw Dr. E. Bird-Lake  

 
 
Bezwaar: 
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening 
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een 
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking 
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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LANDSBESLUIT 
 

van de 04 maart 2020, no. LB-20/0215 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
 
Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

 
In overweging genomen hebbende: 
 

1. dat er een Raad voor de Volksgezondheid is, welke is samengesteld uit door de Minister van 
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (Minister) op voordracht van representatieve 
organisaties van verstrekkers van gezondheidszorg, zorgverzekeraars en platform van 

patientenorganisaties, voorgedragen deskundigen; 
2. dat de St. Maarten Dental Association, een organisatie van tandartsen (verstrekkers van 

gezondheidszorg) op Sint Maarten, door de Minister is verzocht om kandidaten voor te dragen 
om als deskundig lid in de Raad voor de Volksgezondheid te worden benoemd; 

3. dat de St. Maarten Dental Association mevrouw Leonie Michelle Bryson (mevrouw Bryson) als 
deskundig lid heeft voorgedragen; 

4. dat mevrouw Bryson voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 van de Landsverordening 

Raad voor de Volksgezondheid; 
5. dat de Minister mevrouw Bryson in de positie van lid van de Raad voor de Volksgezondheid die 

verstrekkers van gezondheidszorg vertegenwoordigt wenst te benoemen; 
6. dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid de leden van de Raad voor 

de Volksgezondheid bij Landsbesluit worden benoemd.  
 
 

Gelet op: 
 
Artikelen 6 en 7 van de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid.  
 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 

 
Mevrouw Leonie Michelle Bryson, geboren op 9 maart 1987, te Utrecht, Nederland, wordt benoemd als 
lid van de Raad voor de Volksgezondheid op voordracht van verstrekkers van gezondheidszorg.  
 

 
Artikel 2 
 
De benoeming van mevrouw Leonie Michelle Bryson is voor een periode van drie (3) jaren.  
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Artikel 3 
 
Dit Landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening ervan.  
 
 

Dit Landsbesluit wordt geplaatst in de Landscourant,  
 
 
 
 
 
 

 
 

Philipsburg, 04 maart 2020 

De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 
 

 
04 maart 2020 
P. Gordon Carty 

De Minister van Volksgezondheid,  
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 
 
 
 

 
 
Afschrift te zenden aan: 
- de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
- de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
- de Afdeling Volksgezondheid 
- de Inspectie voor de Volksgezondheid 
- de Raad voor de Volksgezondheid 
- de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 
- de St. Maarten Dental Association 
- Belanbghebbende, mevrouw L.M. Bryson 
 
 
Bezwaar: 
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening 
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een 
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking 
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of January 2020, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the 
surplus in the money market by auctioning “Certificates of Deposit” (CD). As a result, the outstanding 
amount of CDs increased by NAf.30.0 million. Furthermore, the Bank maintained the percentage of 
reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.8.4 
million due to the higher base amount1 upon which it is calculated.  

 
Base money2 declined by NAf.165.6 million due to a decrease in both the current account balances of 
the commercial banks (NAf.149.1 million) and currency in circulation (NAf.16.5 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 decrease in the current account balances was mainly the result 
of the transfer of dollar deposits to abroad, the purchase of CDs, and the increase in the required 

reserves. The transfers by the government of Sint Maarten from its accounts at the commercial banks 
towards its account at the Bank also contributed to the decline in the current account balances. However, 
this decline was mitigated by transfers by a pension fund and an institution placed under the emergency 
measure from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks. 
 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Jan-20 31-Dec-19 Liabilities 31-Jan-20 31-Dec-19

Claims on nonresidents 3,396.1 -45.4 Liabilities to nonresidents 334.0 31.0

Gold 1,192.1 46.1 Deposits of nonresidents in foreign currency 334.0 31.0

Official reserves 2,204.0 -91.5

Other 0.0 0.0

Domestic assets 540.1 0.1 Domestic liabilities 2,462.9 -124.3

Currency in circulation 488.8 -16.5

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 50.8 6.4

Government paper in portfolio 0.1 0.0 Government of Curacao 24.6 -3.6

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 24.1 9.9

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 267.0 0.0 Liabilities to deposit money banks 1,806.4 -110.6

Current account balances 267.0 0.0 Current account balances 361.1 -149.1

Certificates of Deposit 154.8 30.0

Required reserves 1,290.5 8.4

Claims on other sectors 273.0 0.1 Liabilities to other sectors 117.0 -3.6

Other assets 273.0 0.1 Deposits of other residents 58.9 -2.8

Other liabilities 58.0 -0.8

Capital and reserves 1,139.3 48.0

Total assets 3,936.2 -45.3 Total liabilities 3,936.2       -45.3

 January 2020
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.31.0 million, mainly as a result of transactions 
carried out by the commercial banks in Bonaire towards their accounts at the Bank. The increase in 
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) in connection with the 
payment of interest and principal on bonds issued by Curaçao held by the Dutch State also contributed 
to the increase in the item “Liabilities to nonresidents”.  

 
The net position of the governments at the Bank increased by NAf.6.4 million due to an increase in 
deposits of the government of Sint Maarten (NAf.9.9 million), moderated by a decrease in deposits of 
the government Curaçao (NAf.3.6 million). The increase in deposits of the government of Sint Maarten 
is attributable mainly to transfers from its accounts at the commercial banks towards its account at the 
Bank. The decline in deposits of the government of Curaçao was due mainly to interest and principal 

payments on issued bonds. However, the transfer of license fees collected by the Bank over the month 
of December 2019 moderated the decrease. 
 
Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.3.6 million as a result of, among 

other things, transfers from a financial institution placed under the emergency measure from its account 
at the Bank towards its accounts at the commercial banks. However, the decrease was moderated by 
the transfer of funds from abroad by pension funds and funds received from the Dutch State Treasury 

Agency (DSTA) related to an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in the 
portfolio of the public pension fund of Curaçao (APC). 
 
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” decreased by NAf.91.5 million due 
mainly to the transfer of dollar deposits to abroad by the commercial banks. The transactions carried 
out by the commercial banks in Bonaire and the funds received from abroad by pension funds mitigated 
the decrease in the reserves. 

                                                              
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.46.1 million due to the 
higher market value on the balance sheet date compared to the end of December 2019. 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, March 5, 2020 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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Overzicht wetgeving 

 

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

Landscourant, te weten een overzicht van: 
 

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

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

- - - - 

 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 

AB 2020, no. 09 

Reglement van Orde voor de Raad 

van Advies 

 

 

04 februari 2020 

 

04 februari 2020 

 
 
 
 

AB 2020, no. 10 

Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie van 
10 maart 2020, nr. 2020/502 tot 

vaststelling van prijzen van 
bepaalde consumptiegoederen in 
verband met het coronavirus 
(COVID-19) (Regeling 
prijsvaststelling in verband met het 
coronavirus (COVID-19)) 
 

 
 
 
 

10 maart 2020 

 
 
 
 

12 maart 2020 
 

 
 

 
 

AB 2020, no. 11 

 

Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie van 
18 maart 2020 in verband met de 
bestrijding van het coronavirus 

(Regeling opening en sluitingstijden 
dienstverlenende bedrijven ter 
bestrijding van het coronavirus 
 

 
 

 
 

18 maart 2020 

 
 

 
 

20 maart 2020 

 
 

 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


