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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 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 3-P-Z DBA AMAZING 
PIRATES voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
# 1A, LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GUMBS ELIZABETH 

ARLAINE voorheen wonende te AL RETTE B. 
PETERS RD#7, COLE BAY HILL, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.21 februari 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN AROUND 
THE CLOCK TAXI SERVICE N.V. voorheen 
gevestigd te MESSAPPLE ROAD 12 , ST. 

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

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

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KHUMOH 
N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET # 
98, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

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

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AIFOS 
GLOBAL N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 15-B, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2019, door 

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan H2OVIE PURE WATER 
N.V. voorheen gevestigd te AGATE ROAD 
SIMPSONBAY P.O.BOX 2071, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.13 
maart 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN BEVERAGE 
DISTRIBUTORS COMPANY N.V. DBA 
PEPSICOLA voorheen gevestigd te ORANGE 

GROVE PROJECT , COLEBAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MOLANO N.V. 
DBA NELCY XPRESSION voorheen gevestigd 
te BACKSTREET # 19-B, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AJC HOLDING N.V. DBA 
VANILLE & CHOCOLAT voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #43-G,, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2019, 

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HANSON HOWARD 
ALWYN voorheen wonende te ACCORDIAN 
DRIVE # 16, CAY BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.25 maart 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN 
CASH WE CARRY N.V. DBA BRIDGEWATER 
ZENITH voorheen gevestigd te SMALLESTEEG 

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

op d.d.  27 maart 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 11 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LA 
INCOMPARABLE FASHION N.V. voorheen 
gevestigd te BACKSTREET # 29, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 01 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AKIEM ENTERPRISES 
N.V. DBA BERGER PAINTS voorheen 
gevestigd te , , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

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

de Ontvanger, aan HARRIS & AIMABLE 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD 268, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN 
CHIROPRACTIC & MASSAGE CLINIC N.V. 
voorheen gevestigd te ONYX ROAD 2 , 

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

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TEXIMPORT 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
5 UNIT 4, PHILIPSBURG, thans zonder 

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

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
AMASTERDAM DELICACIES N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #24,, 

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

op d.d.  25 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan INTERNATIONAL 
TECHNICAL MANAGEMENT SXM B.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.22 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN GAS & 
TRANSPORT COMPANY N.V. voorheen 
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD Z/N , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  27 maart 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE BAGEL 
PLACE N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 66, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 02 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ARRINDELL DWAYNE 
LINVAL voorheen wonende te ZEBRA DRIVE 
10, CAY HILL, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ISLE D' IVOIRE N.V. DBA 
PREMIER REAL ESTATE SALES & SERVICES 
(P.R.E.S.S) voorheen gevestigd te CUPECOY 
BEACH CLUB, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.13 juli 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN GENERAL 
CONTRACTORS N.V. DBA S.G.C. voorheen 
gevestigd te BUTTERCUP ROAD #38 , CUL DE 

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

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
GRANDSHOPING N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 108-D, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BAILEY, 
MICHAEL ASHMORE voorheen wonende te 
OVER-THE-BANK SECT A44, OVER-THE-

BANK, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 november 2018, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan IT'S OK FASHION N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET 66, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SUENOS N.V. 
DBA MA-COQUETTE voorheen gevestigd te 
THREE PALMS PLAZA WELFARE RD. # 60 , 

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

op d.d.  14 november 2018, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MAISON DU 
PRESTIGIOUS N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 1 UNIT 5C, LOWLANDS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BE EXCLUSIVE N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD 162, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan IVORA PHARMA B.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #5, 
UNIT 4, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 april 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doejinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SXM MUSICGROUP N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD N.V. 
MAHO PLAZA UNIT # 33 , LOW LANDS , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2019, 

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

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ESTELITA'S 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 4, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BISAVIM,FOZIY voorheen 
gevestigd te 3D RICHARD LENOIR 68, , thans 

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

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney 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, CUL DE SAC, thans zonder 

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

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TERRA MATER B.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 

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

op d.d.  01 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ICE CREAM ATHLETICS 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
5, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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.  01 april 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JAC'S HOSPITALITY 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY ROAD #37,, PELICAN KEY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.04 maart 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THODE YERSY voorheen 
wonende te SIMPSON BAY ROAD 374 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 april 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIR. NEELAM SHIVLANI-
BHATIA NEW AGE GIFTS STORE N.V. DBA 
MYSTICAL AND MAGICAL voorheen gevestigd 
te FRONTSTREET # 16 SHOP 7, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

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

de Ontvanger, aan BOVENWINDSE 
HANDELS EN DUTY FREE MAATSCHAPPY 
N.V. DBA SAPPHIRE BEACH CLUB voorheen 
gevestigd te 147 LOWLANDS, LOW LANDS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 maart 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka 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 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JAI BALAJI 
N.V. voorheen gevestigd te DAISY ROAD  #5, 
SAUNDERS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 november 2018, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TO THE HEIRS OF 
HASSELL CARL DANIEL MACPERCY 
voorheen wonende te BAHOE DRIVE # 4-J , 
CAY BAY , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SASHY'N' MAURICE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 120, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRANDY JOE 
LIMITED N.V. DBA BAYSIDE voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD 8, SIMPSON 

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

november 2018, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JEWELERS 
WAREHOUSE N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #47, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 april 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 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOUCH OF TASTE N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
# 68 A , LOWER PRINCESS QUARTER , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka 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 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SENGEL ENTERPRISES 
N.V. DBA SENGAL FASHION voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 106, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 10                                        Datum: 10 mei 2019 

   P a g i n a  | 14 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BREDY-
BELUS IMOSE voorheen wonende te MIDDLE 
REGION ROAD # 75-B, MIDDLE REGION, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
september 2018, door de Ontvanger te St. 

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

AANKONDIGING 

 

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

de Ontvanger, aan JIMMY JACK RENTALS 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 2-
U 40, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 april 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TRISHIV N.V. 
DBA LSL HOLDING voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #72, , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 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 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GACJORE ART ALLERY 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
124, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BRIGHTPATH 
CONSULTANTS N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD 162  L-409, LOW LANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 maart 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JOMANO ENTERPRISES 
N.V. DBA FASHION AVENUE voorheen 
gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD #1, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VALDEZ ANA 
LUISA voorheen wonende te SOUALIGA 
ROAD # 12' , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

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

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LE SAINT-GERAN N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 117, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BRINK'S 
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD 5, LOW 
LANDS, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
november 2018, door de Ontvanger te St. 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JUST 
BETWEEN N.V. voorheen gevestigd te LAGO 
LASLEY STREET # 7, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.21 februari 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VINAS PAZ-
MACKAY ESPINOSA, GENESIS voorheen 
wonende te L.B. SCOT ROAD # 87 , CUL DE 
SAC , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 oktober 2018, door de Ontvanger 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan M.J. FASHION N.V. DBA 
TOP SPORT voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 117D, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

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

de Ontvanger, aan B'S PROMOTION AND 
PRODUCTION N.V. voorheen gevestigd te , , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan K & B SERVICES N.V. 

DBA CIREXPRESS GLOBAL 
TRANSPORTATION SOLUTIONS voorheen 
gevestigd te GROUND DOVE ROAD #1,, 
POINTE BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 augustus 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WEST 
INDIES CONSULTING N.V. DBA THE 
BIGGER THE BETTER voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD #52 , CUL DE SAC , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 november 2018, 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan NO PROBLEM N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 119, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 

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

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BURNET, 
HUGH THEODORE voorheen wonende te 
SIMPSON BAY ROAD # 103, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
november 2018, door de Ontvanger te St. 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KOTAI 
JAGDISH KAYS ENTERPRISES N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 82,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WHITE 
MARLIN N.V. voorheen gevestigd te C/O 
BUBBA CHARTERS DOCK MAARTEN ,  , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 maart 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 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHHUGANI N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te 

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

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BUTCHY'S 
BARBERSHOP & LOUNGE N.V. voorheen 
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 147 A, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 april 2019, door 

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

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan L.L.B. ANJALI LIMITED 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #5,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.17 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WRANGLER 
N.V. DBA MONCHIE'S voorheen gevestigd te 
SUCKER GARDEN ROAD #49, , UPPER 
PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 april 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 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ENYIH & WARNO 
ELECTRICAL N.V. DBA ALUMAX voorheen 
gevestigd te GROUNDDOVE ROAD # 5 
WHAREHOUSE 2A, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan C.I.E.C. 
CONTRACTING N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE  ROAD  LOT 182, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LE PALACE N.V. DBA 
LEPEARL voorheen gevestigd te SIMPSON 
BAY ROAD # 65, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ZHANG 
DUNRONG ENTERPRISES N.V. DBA 
DRAGON GATE RESTAURANT voorheen 
gevestigd te BEACON HILL ROAD #2, 

CARAVANSERAI , BEACON HILL, , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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. 09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CACAO NV 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #64, 
COLEBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 2018, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan M.H. MAINTENANCE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 22, APT 2, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.25 
maart 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ZODIAC 
EATERY N.V. voorheen gevestigd te MAHO 
PLAZA # 14 , MAHO PLAZA , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2018, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan J & K ENTERPRISES 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. 09 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CAI TINGFENG voorheen 
wonende te BACK STREET #124, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan M.J. SXM CARGO 

SHIPPING N.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD 8 ,, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.22 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan AVALON CONSULTING 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#62 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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. 09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARIBBEAN CONNEXION 
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.  25 maart 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MA CHANCE SHRIMP 
HOUSE NV DBA BAYLEE'S BAR & 
RESTAURANT voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD 306, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.22 maart 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

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

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan M.H. MAINTENANCE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 22, APT 2 , SIMPSON BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN DATA & 
CLOUD SERVICES 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. 09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CASTILLO 
GLORIA voorheen wonende te MARIGOT HILL 
ROAD #70, ST. PETERS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 februari 2019, 

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAVILO N.V. 
DBA SABLE BLANC BIJOUX & ACCESSOIRE 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #11, 

UNIT 6,, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.27 februari 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ALLIANCE -YACHT N.V. 
voorheen gevestigd te WELLFARE RD # 68 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 april 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BLUE SKI B.V. 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. 09 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CELL CITY 
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.  21 februari 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MONTERREY TRADING 

(ST. MAARTEN N.V.) DBA TOMMY HILFIGER 
voorheen gevestigd te FRONT STREET# 28, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 2018, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka 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 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CAMILLE JERK N.V. DBA 
LITTLE OCHIE voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #45, , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan W.E. CORPORATE 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE ROAD # 5, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, 

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

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan COLE 
SHEENA CASSANDRA voorheen wonende te 
OVER-THE-BANK LANE 2 6, OVER-THE-
BANK, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 november 2018, door de 

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

AANKONDIGING 

 

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

de Ontvanger, aan 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.01 april 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JEMBELO N.V. DBA 
UNIVERSE OUTLET voorheen gevestigd te 
KANAALSTEEG #1, , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FUNERAL SOCIETY 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE ROAD # 5, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CONTEMPORARY 
BUILDERS N.V. voorheen gevestigd te 
ALGIERS DRIVE LANE 1 #9, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

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

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan OB-GYN 
CARE N.V. voorheen gevestigd te C/O AUT-
ACC CONSULTANCY N.V., SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 februari 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BAKER LUCY DBA 
MORNING GLORY GEUST HOUSE voorheen 
gevestigd te ROBERTS DRIVE 6 , SIMPSON 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan WEST INDIES SEAFOOD 
ENTERPRISES 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. 09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CUPECOY WATER SPORT 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 
66, UNIT 24-1A, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 maart 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 

 

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

de Ontvanger, aan O'BRIEN GLORIA 
MARCELLA voorheen wonende te 
A.T.ILLIDGE ROAD 48-UNIT 4 ,, OVER THE 
POND, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan 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.  09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PADILLA-RODRIGUEZ 
ORLANDO AND DIR. ANFRA ANTILLEAN 
N.V. voorheen wonende te GROUNDDOVE 
ROAD # 2, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DAGLEY 
KENNETH LEE voorheen wonende te POINT 
PIROUETTE 14, POINT PIROUETTE, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 september 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan O-GROUP N.V. DBA O 
LAL LA voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#43,, BOARD WALK PHILIPSBURG,, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka 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 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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.  09 april 2019, door 

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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. 09 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

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

de Ontvanger, aan DE BIE LENNART 
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD 
#65 UNIT 2.1, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

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

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

AANKONDIGING 

 

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

de Ontvanger, aan OUTREACH APOSTOLIC 
CHURCH OF JESUS CHRIST FOUNDATI 
voorheen gevestigd te MIDDLE REGION #17, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan 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.  09 april 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CONNIE SUPERMARKET 
N.V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE 
ROAD # 16, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DFSE CORPORATION NV 
DBA STYLE, PERFUMES & CO voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD MAHO PLAZA #1, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PARADISE REAL ESTATE 
N.V. 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.26 september 2018, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka 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 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CLAY MONTESSORI 
ACADEMY voorheen gevestigd te L.B. SCOT 
ROAD #105, , CUL-DE-SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

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

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan IGON SHPPING AGNETS 
N.V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE 
ROAD # 16, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DIJAMANT 
CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT  ROAD #132, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PARK AND 
SHOP SUPERMARKET N.V. voorheen 
gevestigd te ARBURTUS ROAD 5, 
SAUNDERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 november 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHILDRENS WORLD 
DAYCARE AND PLAYSCHOOL FOUNDATION 
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD , CUL-
DE-SAC , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 april 2019, door de Ontvanger te 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN MARINE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE ROAD, POINT BLANCHE, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIJAMANT CAR RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT  ROAD 
#132, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

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

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PAUL & EVA 
N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 
YRASQUIN BLVD 228, BOBBY ' S MARINA, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 november 2018, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DHR. AUGUSTO PRIEST 
AANSPR. ALS DIR. GESTELD VAN GUSHEV 
N.V. DBA ST. PETERS SHELL SERVICE 
STATION voorheen gevestigd te L.B. SCOT 

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

op d.d.  05 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DJUWITA N.V. voorheen 

gevestigd te SIMPSON BAY ROAD # 90, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PICHIRILO 
ROMAN JUANA M. voorheen wonende te 
CINNAMON CACTUS ROAD 32 B, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.01 maart 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 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LAKE, JACQUELINE 
MATILDA voorheen wonende  te L.B. SCOT 
ROAD # 201 , CUL-DE-SAC , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 april 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DREAM TEAM 

ENTERTAINMENT voorheen gevestigd te 
ZEBRA DRIVE # 10, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

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

verzoek van de Ontvanger, aan PIERVIL 
DUCAME voorheen gevestigd te POINT 
PIROUETTE 22, POINT PIROUETTE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.28 september 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan YUPPIE N.V. 
DBA MABRIMA MANAGEMENT N.V. voorheen 
gevestigd te SUCKER GARDEN ROAD # 27 , 
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 april 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 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DUTCH ST.MAARTEN 
TAXI ASSOCIATION voorheen gevestigd te A 
TH ILLIDGE ROAD 68 B, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PRUJO N.V. DBA A-Z 
DISCOUNTS voorheen gevestigd te BACK 
STREET 90, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

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

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RICHARDSON 
CORNELIUS JOSEPHUS voorheen wonende te 
BACKSTREET 133 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan EFB 
PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te 
P.O.BOX 270, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 
 

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

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PURE 
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD UNIT 7, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.31 oktober 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MORRIS ROY 
NATHANIEL voorheen wonende te 
BACKSTREET # 7 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende  woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ELLEON CONSTRUCTION 

N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLDIGE 
ROAD #15, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka 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 26 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RABAYA VIOLET 
voorheen wonende te RAINBOW BEACH 
CLUB, RHINE ROAD 149 UNIT 408, LOW 
LANDS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.22 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 2 SISTAS BEAUTY SALON 
N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET#28, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan EVA LUNA 
LIMITED voorheen wonende te FALCON 
DRIVE # 1, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 november 2018, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 

AANKONDIGING 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RISDON'S 
ENTERPRISES N.V. DBA RISDON CAR 
RENTAL voorheen gevestigd te CAMELIA 
ROAD # 8 A3, BETTY'S ESTATE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.22 februari 2019, door 

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

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 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan OOPS N.V voorheen 
gevestigd te BACKSTREET # 137 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FIRST STOP N.V. DBA 

FIRST STOP CONSTRUCTION voorheen 
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD #98,, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ROSKIE 
UNLIMITED N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #1 UNIT #17,, MAHO PLAZA, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.31 oktober 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BAPTIST YOLAINE 

MARIE voorheen wonende te BACKSTREET - , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FLEMING 
ERNEST JOSEPH DBA RUDDIES PAINTING 
SERVICES voorheen wonende te TANGERINE 
ROA D# 1, ST. PETERS, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 februari 2019, 

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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.13 maart 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

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

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ROBINSON-LEDFORD 
CORINE JOA voorheen wonende te 
BACKSTREET # 115 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FRANCOIS 
VENITE voorheen wonende te KING CACTUS 
ROAD #19, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2018, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SANCHEZ FELIPE 
voorheen wonende te SOUALUIGA ROAD 20, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.27 februari 2019, door de Ontvanger 

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

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan AAN DE ERVEN VAN 
ESTHER DE RIOS-ROBLES MIDTIME'S 
INTERNATIONAL DBA voorheen wonende te 
BACKSTREET # 115 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FRENCH -DECO BV. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD # 
65, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

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

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SILMA N.V voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 139, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

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

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka 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 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HAPPY GARDEN N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 15 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 april 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 

 

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

verzoek van de Ontvanger, aan GARDENER 
DWAYNE ALMANDO voorheen wonende te 
ORCHID ROAD # 10, BETTY'S ESTATE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats  op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 september 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SILVER 
TRADITIONS INT. N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #31-B, PHILIPSBURG, 

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

 
 
 
 

ANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ACTIF CARAIBES 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.  01 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GLASHIN 
PETRENA SHEVANESE voorheen wonende te 
SOUALUIGA ROAD 12, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats  op Sint 

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

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

AANKONDIGING 

 

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

de Ontvanger, aan SIZE MATTERS 
ADVENTURE N.V. voorheen gevestigd te 
BOBBY ' S MARINA, JUANCHO YRASQUIN 
BLVD, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.01 
februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GLOWBAL RESTAURANT 
GROUP voorheen gevestigd te SIMPSON BAY 
ROAD #117, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SONIKA N.V. 
voorheen gevestigd te GLADIOLA RD. 13, 
SAUNDERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 maart 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 09 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AUX QUATRE VENTS 

RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD UNIT Z4 B1 C2 , LOWLANDS , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GOLD CHEST 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH.ILLIDGE ROAD # 14, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 maart 2019, door de Ontvanger te 

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

AANKONDIGING 
 

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

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
SOUALIGALAW  B.V. voorheen gevestigd te 
SPARROW DRIVE 18, OVER-THE-BANK, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.06 november 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BHAWANIDIN SHYAM 
SHAILENDRAK KUMAR DBA GLOBAL 
voorheen wonende te RHINE ROAD # 66 31-
2A , LOWLANDS , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  29 maart 2019, door 

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

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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.  01 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ST. LOUIS CAR RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te #6 IMPASSE DES 
ANDREW, , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.27 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GONZALES BENITEZ, 
ARNALDO voorheen wonende te PINEL KEY 
DRIVE # 6 , BILLY FOLLY , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  12 maart 2019, door 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

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

verzoek van de Ontvanger, aan GROOT 
RAYMOND ORLANDO voorheen wonende te 
FRONT STREET #43, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 maart 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doejinka Romney deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ST. LUCIA LTD voorheen 
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD # 5 APT 
12, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.27 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doejinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan 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 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

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

verzoek van de Ontvanger, aan GUERRIER  
JUDE voorheen wonende te FERO CACTUS 
ROAD 8, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 januari 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

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

de Ontvanger, aan ST. MAARTEN 
ACTIVITIES 4 YOU N.V. voorheen gevestigd 
te RHINE ROAD # 9, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

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

 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 april 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ALOHA SPIRIT N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 163 , 
LOW LANDS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 maart 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

AANKONDIGING 
 

Bij exploten van 6e mei 2019, 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, is 

ten verzoeke van WILHELMINUS MARTINUS 

HAIZE EN SHUHUA ZHANG, wonende op Sint 

Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde der 

executie domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, ten laste van WINNEFRED 

HYACINTH QUAMMIE, wonende op Sint 

Maarten, doch zonder bekende woonadres op 

Sint Maarten BETEKEND:  

1) Vonnis van het Gemeenschappelijk Hof 

Van Justitie,  beschikking dd. 1e September 

2017 – AR 151/14 GHIS 80312 H 305/16                

H 305A/16 

2) Vonnis van het Hoge Raad der 

Nederlanden,  beschikking dd. 13e Juli 

2018 – Eerste Kamer 17/05471 TT/EE 

 

De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 

AANKONDIGING 

 

Bij exploot van 28e maart 2019, 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 te Sint Maarten, die 

voor deze zaak tot het uiteinde der executie 

domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Simpson Yacht 

Club unit 15, Welfare Road 68, Simpson Bay te 

Sint Maarten, ten kantore van de advocate mr. 

K. Huisman, ten laste van DE HEER HARRY 

MICHAEL ROSS, zonder bekende woon- of 

verblijfplaats hier te lande, maar woonachtig in 

San Juan, Puerto Rico, zonder bekende adres 

aldaar, 

BETEKEND: Conservatoire Beslag van het 

Gerecht in Eerste Aanleg,  beschikking dd. 

22e maart 2019. 

 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
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OPHEFFING FAILLISSEMENT 

 

Bij beschikking van 11 september 2018 heeft 

het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten 

het faillissement van: 

 

Endless Vacation N.V. 

 

opgeheven wegens de toestand van de boedel 

(gebrek aan baten). Aan de crediteuren kon 

geen uitkering worden gedaan.  

 

 

Curator 

M.R.B. Gorsira 

VanEps Kunneman VanDoorne 

Sparrow Road 4, Philipsburg 

T +1 721 542 2902 

F +1 721 542 2907 

gorsira@ekvandoorne.com 

www.ekvandoorne.com 

 

 

 

ECHTSCHEIDING 

 

Bij herstel beschikking van het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, van de 17e april 2019, 

de echtscheiding uitgesproken tussen 

ARDELITA JASLINE DENISE BISLIP, 

wonende op St. Maarten en gedomicileerd aan 

de C.A. Cannegieterstreet 46 te Philipsburg op 

Sint Maarten, ten kantore van de advokate mr. 

S.R. Roseburg en JONATHAN ALEXANDER 

ROMERO CARRILLO, wonende op Aruba, 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten, partijen zijn met elkander gehuwd op 

12 mei 2006 op Sint Maarten.    

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

OPHEFFING FAILLISSEMENT 

 

Bij beschikking van 11 september 2018 heeft 

het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten 

het faillissement van: 

 

North Star Development Corporation N.V. 

 

opgeheven wegens de toestand van de boedel  

(gebrek aan baten). Aan de crediteuren kon 

geen uitkering worden gedaan.  

 

Curator 

C.M. van Liere 

VanEps Kunneman VanDoorne 

Sparrow Road 4, Philipsburg 

T +1 721 542 2902 

F +1 721 542 2907 

liere@ekvandoorne.com 

www.ekvandoorne.com 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
  

http://www.ekvandoorne.com/
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           No.  2019/ 613    

 

 

 
LANDSBESLUIT 

 

van de 2 mei 2019, no. LB-19/0240 

  

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,  

 

 

Op voordracht van de Minister van Justitie;  

  

Overwegende:  

  

Dat het wenselijk en noodzakelijk wordt geacht mevr. D.E.N. Zichem te benoemen tot 

aspirant-deurwaarder;  

  

Gelet op:  

  

Artikelen 1, lid 2, en 17, lid 3, van het Deurwaardersreglement;  

   

BESLUIT:   

  

   Artikel 1  

  

Mevrouw Danica Elyse Naomi Zichem wordt met ingang van 1 mei 2019 benoemd tot 

aspirant-deurwaarder, met als standplaats Sint-Maarten.  

  

Artikel 2  

  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de 

Landscourant waarin het wordt geplaatst.  

  

   

  

  

                                                                 Philipsburg,  2 mei 2019 

                                                                     De Gouverneur van Sint Maarten                                                                                    

  

  

De Minister van Justitie  

Philipsburg, 2 mei 2019 
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           No.  2019/144 
 

  
 

LANDSBESLUIT 

 
van de 15 maart 2019 no. LB-19/0179 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat aan  de heer Richard Woods als plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad 

eervol ontslag is verleend; 

- dat daardoor een  vacante positie voor plaatsvervangend lid in het bestuur van de Sociaal 

Economische Raad is ontstaan;  

- dat de Minister van Algemene Zaken bij brief van 17 december 2018 de heer Rodney 

Washington als plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad heeft voorgedragen. 

 

Gelet op: 

 

- artikelen 3, 4 en 12 lid 2 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad 

 

 HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1 

 

De heer Rodney Washington, geboren op 26 juni 1969 te Port Au Prince, de Republiek van Haïti als 

plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad te benoemen tot 30 april 2020.  

 
Artikel 2 

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

 
 

Philipsburg, 15 maart 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister van Algemene Zaken 

Philipsburg, 19 maart 2019 
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         No. 2019/225 

 

 
 

 
LANDSBESLUIT 

 
van de 11 april 2019 no. LB- 19/ 0222 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de leden van de Sociaal Economische Raad worden ontslagen bij het bereiken van de 

leeftijd van zeventig jaar; 

- dat mevrouw Linda Richardson de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt op  

17 februari 2019; 

 

Gelet op: 

 

- artikel 8, sub b, van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

 HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1 

 

Aan mevrouw Linda Richardson wordt eervol ontslag verleend als plaatsvervangend lid van de Sociaal 

Economische Raad. 

 
Artikel 2 
 
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en 

met 17 februari 2019.  

2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
 
Philipsburg, 11 april 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister van Algemene Zaken 

Philipsburg, 12 april 2019 
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No.: 2018/1903 
 

    
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 27 FEBRUARI 2019 

 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,  

VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  
 
In overweging genomen hebbende:  
 
- dat de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom op 1 oktober 2015 in werking is getreden; 
- dat artikel 6, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (de Landsverordening) 

bepaalt dat de begroting van het Bureau middels een ministeriële beschikking wordt goedgekeurd; 

- dat artikel 16 van de Landsverordening bepaalt dat het Bureau de begroting dient voor te leggen 
voor 1 september van het kalenderjaar; 

- dat artikel 19, eerste lid van de Landsverordening bepaalt dat over een boekjaar gemaakt winst 
wordt afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het 
reservefonds of een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in artikel 18 van de Landsverordening;  

- dat de begroting 2018 bestaat uit een gedetailleerde begroting en een liquiditeitsbegroting;  

- dat de meerjarenbegroting bestaat uit de meerjarenbegroting- en de 

meerjareninvesteringsbegroting 2018-2022;  
- dat de reserves en de bestemmingsreserves onderdeel zijn van de begroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2018-2022;  
- dat de reserves en bestemmingsreserves conform artikel 18 van de Landsverordening in een aparte 

ministeriele beschikking worden toegelicht en goedgekeurd. 
 

 
Gelet op: 
- artikel 6, 16 en 19 van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom; 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
Artikel 1  

De Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2022 zoals ingediend door het Bureau Intellectueel 
Eigendom dagtekening 20 februari 2018 wordt middels deze beschikking vastgesteld. 
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Artikel 2 
Het meerjarig beleidsplan 2018-2022 zoals ingediend door het Bureau Intellectueel Eigendom 
dagtekening 20 februari 2018 wordt middels deze beschikking vastgesteld. 
 

Artikel 3 
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking Begroting & Beleidsplan 2018-2022 van het 
Bureau Intellectueel Eigendom. 
 
Artikel 4 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 

 
Artikel 5 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan.  
 

 
 
 

Philipsburg, 27 februari 2019 
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
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                                                  MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 
Nr. 2018/ 1903 

TOELICHTING 

 

BESCHIKKING BEGROTING & BELEIDSPLAN 2018-2022  

VAN HET BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 

Algemeen deel 

De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) is gepubliceerd in Afkondigingsblad 2014, 

no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden. Het Bureau opereert nu ruim twee jaar.  

 

Krachtens artikel 16, eerste lid van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1 

september de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau voor 

het volgende jaar aan de Minister voor te leggen. Tevens voegt de directeur bij de beleids- en 

financiële prognoses betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf jaar. Dit 

houdt in dat het Bureau, indien handelende conform de LvBIE, zijn begroting en meerjarenbegroting 

dient in te dienen voor 1 september 2017 voor het jaar 2018 en verder.  

 

Voor het indienen van de begroting 2018 is door het Bureau uitstel gevraagd tot 1 december 2017. 

Door het uitblijven van een reactie op dit verzoek is het Bureau uitgegaan van de datum van 1 

december 2017. Deze deadline bleek niet haalbaar mede door de gevolgen van orkanen Irma en 

Maria. Uiteindelijk is de begroting ingediend op 20 februari 2018.  

 

Het Bureau heeft voor de jaren 2015, alhoewel de wettelijke verplichting voor de indiening van de 

begroting in het jaar 2015 nog niet van toepassing was, 2016 en 2017, begrotingen ingediend en deze 

zijn goedgekeurd.  
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Orkanen Irma en Maria 

De gevolgen van de orkanen Irma en Maria zijn op dit moment niet in concrete cijfers uit te drukken. 

Het Bureau houdt daar rekening mee in de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022. De 

verwachting van het Bureau is dat de afname in de economische activiteit invloed zal hebben op, met 

name, de hoeveelheid nationale merkenregistraties en daarmee de inkomsten van het Bureau. Het 

Bureau heeft daarom de prognose voor inkomsten uit die bron bijgesteld voor 2018. De lange 

termijneffecten van de orkanen voor de jaren na 2018 zal komend jaar duidelijker worden.    

  

Mede ingegeven door de schade van de orkanen aan het kantoor van het Bureau, heeft het Bureau 

gekozen voor een nieuwe locatie, waarvan het kantoorgebouw eigendom is van het Algemeen 

Pensioen Fonds. De financiële gevolgen ervan zijn verwerkt in de begroting 2018 en in de 

meerjarenbegroting 2018-2022.   

 

Reserves van het Bureau 

Het Bureau kan reserves aanhouden voor het doen van investeringen en het opvangen van lager dan 

verwachte inkomsten. Artikel 18, tweede lid LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een 

reservefonds te vormen, waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriele beschikking wordt 

vastgesteld. Het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring 

bij ministeriele beschikking, bestemmingsreserves te vormen. 

 

Omtrent de hoogte van de reserves heeft de regering in mei 2014 in de tweede nota van wijziging ten 

aanzien van artikel 18 het volgende geschreven. “Aangezien het BIE naar verwachting voldoende 

middelen zal kunnen verwerven, is in artikel 18 bepaald dat het BIE een reservefonds voor 

onverwachte tegenvallers en reserveringsreserves mag hebben, maar schrijft artikel 19 voor dat het 

surplus in de Landskas moet worden gestort. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie zal de omvang van het reservefonds bepalen, en de mogelijke voorzieningen 

voor nieuwe projecten behoeven diens goedkeuring.  

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is voornemens om te 

bepalen dat het reservefonds niet meer dan één jaar lasten van het BIE mag omvatten (naar 

verwachting NAƒ 650.000,- ($ 365.000,-)), en de voorzieningen niet meer dan NAƒ 180.000,- 

($ 100.000,-). Dat zou betekenen dat het BIE aan de Landskas zal gaan afdragen zodra zijn 

balanstotaal groter is geworden dan NAƒ 830.000,- ($ 465.000,-).” 
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Het huidige reservefonds en de bestemmingsreserve zijn tot en met 2021 vastgesteld bij ministerieel 

besluit 142 van 1 februari 2017. Het Bureau heeft gevraagd het besluit ten aanzien van het 

reservefonds en bestemmingsfonds te wijzigen zodat ook voor het jaar 2022 de maximale reserves 

zijn bepaald.  

 

De inkomsten uit 2018 zullen waarschijnlijk voldoende zijn ter dekking van de lopende kosten van het 

Bureau. Het Bureau kan de eventuele tekorten in de inkomsten opvangen uit de reserves gevormd in 

eerdere jaren. Uit de bestemmingsreserve kunnen ook de investeringen in 2018 worden gedaan. De 

verwachting is dan ook dat het Bureau geen bijdrage kan leveren aan de Landskas in 2019 voor het 

jaar 2018.  

 

Door de meerjarige investeringen en kosten te financieren uit resterende opbrengsten van voorgaande 

jaren hoeft het Bureau minder snel geld te lenen bij derden. Hierdoor wordt het risico beperkt dat het 

Bureau een beroep zal moeten doen op artikel 19, tweede lid LvBIE om solvabel te blijven. 

Financiële paragraaf 

De aannames uit de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom 

blijken in de praktijk aanpassing te behoeven. In de ministeriële beschikking d.d. 18 november 2015, 

nr. 2015-2700, de ministeriële beschikking d.d. 14 oktober 2016 nr. 2362 en de ministeriële d.d. 1 

februari 2017 nr. 142 zijn deze reserves dan ook vastgesteld op andere waarden dan wat verwacht was 

in de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. 

 

Het Bureau wenst een reservefonds aan te leggen met een maximum inleg NAf 875.000 in het jaar 

2022, indien daartoe voldoende middelen beschikbaar zijn. Voor het reservefonds geldt dat de 

maximale storting per jaar NAf 125.000 is. De bestemmingsreserve voor investeringen kan voor de 

periode 2018-2022 maximaal NAf 500.000 bedragen. Door deze reserves aan te leggen kan het 

Bureau kosten, investeringen, alsmede de afschrijvingen van het Bureau langdurig uit eigen middelen 

financieren.  

 

Mocht er na aanvulling van de wettelijke reserves en de bestemmingsreserves winst overblijven per 

eind 2018 dan wordt dit in de Landskas gestort in het jaar 2019. Met deze opzet wordt getracht een 

gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee het Bureau minder snel geld hoeft te lenen van derden 

en op de lange duur zijn solvabiliteit kan garanderen.  
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Artikelsgewijs deel 

 

Artikel 3 

Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig geoordeeld 

om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in verschillende 

ambtelijke documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht en in de 

toelichting op de begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal plaatsvinden. Reden 

waarom het nuttig wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel heeft.  

 

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie  
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PUBLIC NOTICE FROM THE MINISTER OF VROMI  

(ENGLISH VERSION) 

 

Preparatory Resolution Middle Region and Dutch Quarter 

In accordance with article 16 of the national  zoning ordinance (AB 2013, GT no. 144, adjusted by AB 

2015, no. 9), the Minister of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure 

(VROMI) has decided to declare that: 

A development plan is being prepared for: 

 The Districts Middle Region and Dutch Quarter   

The aforementioned area is indicated in the concerned Preparatory Resolution, which will be placed on 

public review at the office of the Government Administration Building, Soualuiga Road #1, Pond 

Island, Great Bay and on the website www.sintmaartengov.org, the day after this publication, for a 

period of thirty (30) days. 

The preparatory resolution will go into effect the day after this publication, and is effective for the 

period of one and a half (1,5) years. 

Decision: April 12 2019, no. 2019/605 

 

BEKENDMAKING VAN DE MINISTERIE VAN VROMI  

(DUTCH VERSION) 

Voorbereidingsbesluiten voor Middle Region en Dutch Quarter 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning 

(AB 2013, GT no. 144, gewijzigd bij AB 2015, no. 9) maakt de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) bekend dat is besloten dat: 

Een ontwikkelingsplan wordt voorbereid omvattend: 

• het district Middle Region en Dutch Quarter; 

Voornoemd gebied is nader aangegeven in het Voorbereidingsbesluit dat daags na deze bekendmaking 

gedurende dertig (30) dagen voor een ieder ter inzage ligt in het overheidsgebouw, Soualuiga Road 1, 

Pond Island, Great Bay en tevens is in te zien via de overheidswebsite www.sintmaartengov.org.  

Het betreffende voorbereidingsbesluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking, en is geldig 

voor een periode van anderhalf (1,5) jaar. 

Besluit d.d. 12 april 2019, nr. 2019/605 

 
 
 
 

http://www.sintmaartengov.org/
http://www.sintmaartengov.org/
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of March 2019, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.9.1 million due to the higher base 
amount1 upon which it is calculated.  
 
Base money2 decreased by NAf.11.1 million due to a decline in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.8.1 million) and currency in circulation (NAf.3.0 million). The current account 

balances of the commercial banks declined mainly as a result of the net purchase of foreign exchange, 
the withdrawal of dollar deposits, and the increase in required reserves at the Bank. However, this 
decline was mitigated by transfers by a financial institution under the emergency measure, N.V. 
Pensioen ESC, and Postspaarbank (PSB Bank N.V.) from their accounts at the Bank towards their 

accounts at the commercial banks. Moreover, payments made by USONA3 to local creditors in connection 
with the construction of the new hospital in Curaçao mitigated the decline in the current account 

balances. 
 
The item "Liabilities to non-residents" declined by NAf.15.6 million, mainly as a result of transactions 
carried out by some commercial banks in Bonaire from their accounts at the Bank. 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Mar-19 28-Feb-19 Liabilities 31-Mar-19 28-Feb-19

Claims on nonresidents 3,493.9 37.8 Liabilities to nonresidents 263.7 -15.6

Gold 974.8 -17.9 Deposits of nonresidents in foreign currency 263.7 -15.6

Official reserves 2,519.1 55.7

Other 0.0 0.0

Domestic assets 649.6 -3.5 Domestic liabilities 2,966.3 65.5

Currency in circulation 459.1 -3.0

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 196.6 80.8

Government paper in portfolio 0.1 0.0 Government of Curacao 160.7 71.7

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 33.8 9.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.8 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 282.0 -1.0 Liabilities to deposit money banks 2,027.1 1.0

Current account balances 282.0 -1.0 Current account balances 713.1 -8.1

Certificates of Deposit 0.0 0.0

Required reserves 1,314.0 9.1

Claims on other sectors 367.5 -2.4 Liabilities to other sectors 283.4 -13.3

Other assets 367.5 -2.4 Deposits of other residents 221.1 -16.2

Other liabilities 62.4 2.8

Capital and reserves 913.5 -15.6

Total assets 4,143.5 34.3 Total liabilities 4,143.5       34.3

 March 2019
(millions of NAf.)
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The net position of the government with the Bank improved by NAf.80.8 million due to an increase in 
the deposits of both the government of Curaçao (NAf. 71.7 million) and the government of Sint Maarten 
(NAf. 9.0) million). The increase in the deposits of the government of Curaçao was mainly the result of 
funds received from abroad related to the privatization of state-owned company UTS N.V. and the 

transfer of license fees collected by the Bank for February 2019. The increase was moderated by 
payments to USONA in connection with the construction of the new hospital. The increase in the deposits 
of the government of Sint Maarten can be attributed to a bridge loan provided by the Dutch State to the 
country of Sint Maarten for the reconstruction of the Princess Juliana International Airport. 
 
Furthermore, the item “Liabilities to other residents” decreased by NAf.13.3 million due largely to the 

transfer of funds by PSB Bank N.V. and a financial institution under the emergency measure towards 
their accounts with the commercial banks. The transfer of funds to abroad by the public pension fund of 
Curaçao, APC, also contributed to the decrease in the item “Liabilities to other residents”. 
 

On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” increased by NAf.55.7 million as a 
result of the bridge loan provided by the Dutch State to Sint Maarten and the transfers of funds from 
abroad related to the privatization of state-owned company UTS N.V. and by N.V. Pensioen ESC. The 

increase in the item “Official reserves” was moderated by the net purchase of foreign exchange and the 
withdrawal of dollar deposits by the commercial banks at the Bank, the transactions carried out by the 
commercial banks in Bonaire, and the transfer of funds to abroad by APC. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.17.9 million as a result 
of the lower market value at the balance sheet date compared to the end of February 2019. The decrease 
in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in 

the market value of gold. 
 
 
Willemstad, April 29, 2019 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


