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AANKONDIGING 

 
 
Bij exploot dd. 22 mei 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 

verzoeke van Magma Architecture N.V., 
gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 
kantore van de gemachtigde, mr. Dymphne 
Bossers aan Oracle Holding & Development 

N.V, zonder bekend adres op St. Maarten, 
BETEKEND een grosse van een VONNIS  (AR 
89/2013 –Ghis 76477 -  384/15) van het 

Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, van 13 mei 2016, met het bevel om 
binnen twee (2) dagen na betekening van 
gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 

De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2017, 
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 CARIBBEAN 
HOSPITALITY AND MANAGEMENT DBA 
WHY NOT voorheen wonende te UNION 
ROAD 316-E, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2017, 

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 21 april 2017, 
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 CHARBEL'S 
HOUSE N.V. voorheen wonende te WELFARE 

ROAD #68, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017, 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 21 april 2017, 
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 
ST.MAARTEN MARINE PRODUCTS & 

WASTE MANAGEMENT N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #68, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 april 2017, 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 21 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 4 S 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #68, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017, 
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 21 april 2017, 
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 AAFJES, 
ERIC JAN voorheen wonende te WELFARE 

ROAD #68, COLE BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017, 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 21 april 2017, 
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 LAGUNA 
VIEW MEDICAL SERVICE N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #16, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 april 2017, door de Ontvanger te 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017, 

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 MARCHENA, 
ZAHIRA EMELY ALTAGRACIA voorheen 
wonende te OPAL ROAD 91 UNIT D2, 

RANCHO CIELO PELICAN, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 april 2017, 
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 21 april 2017, 
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 GLETSJER 

N.V. DBA ONE ELEVEN voorheen wonende te 

WELFARE ROAD #111, COLE BAY IN THE 
SUNSET THEATER BUILDING, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017, 
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 REMAX ST. 

MAARTEN N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #62, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 april 2017, 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 21 april 2017, 
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 GOSILIO, 
ANTHONY ANTONIO DBA INCREDIBLE 

NUTRITION & MORE voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #46, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017, 
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 PAAN THAI 
N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD 
16, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 april 2017, 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 21 april 2017, 
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 GRANITE 

INVESTMENT GROUP N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #88, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017, 

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 SIAMESE 
DREAM N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD #16 UNIT 3-A & 3-B, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 april 2017, 
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 21 april 2017, 
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 HANGAR 
N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD 

#87, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017, 
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 
ROCCHETTINO N.V. DBA VALENTINO 
RISTORANTE voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #68 UNIT 7/8, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 april 2017, 
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 21 april 2017, 
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 GEO DESIGN 

N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD 
103, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017, 
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 RIATHON 
INTERNATIONAL REALTY N.V. DBA 
SUMMIT INT'L REALTY voorheen wonende te 
PORTO CUPECOY YACHT CLUB RHINE 

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

op d.d.  11 april 2017, 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 21 april 2017, 
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 ROMEO 

REAL ESTATE N.V. voorheen wonende te 
EXECUTIVE HARBOUR BUILDING UNIT 1, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2017, 
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 CANONI 
HOSPITALITY MANAGEMENT N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #86, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer  12                                            Datum: 9 juni  2017 

   P a g i n a  | 6 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 april 2017, 
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 DEHER-
RITTER, RAMONA SUSAN voorheen wonende 

te GUANA BAY DRIVE #1,, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 21 april 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2017, 

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 PEGGY 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #65, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 april 2017, 

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 21 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHEMICOM 
ANTILLES N.V. voorheen wonende te 

AMAZONE ROAD #10-C 14, LOWLANDS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2017, 
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 
PROGUARDPLUS N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #33-2, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 april 2017, 

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 21 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TRADE 
WINDS N.V. voorheen wonende te ROSES 

ROAD 6, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 april 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 

 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 april 2017, 
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 SUGAR 

RUSH CHARTERS N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #68, PLAZA DEL LAGO 
#15, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 april 2017, 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 21 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EUROPEAN 
PLUMBING COMPANY voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD, LA PALAPA UNIT 7, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FAITH 
SALON N.V. DBA DESIGNERS TOUCH 
voorheen wonende te CANNEGIETER STREET 
#08, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 oktober 2012, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
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 21 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
BROADCASTING NETWORK ST. MAARTEN 

N.V. DBA RUMBERA NETWORK ST. 
MAARTEN voorheen wonende te SPARROW 
ROAD 1, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 

 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2017, 

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 IMCARIDOM 
N.V. voorheen wonende te ORGAN PIPE 
CACTUS ROAD 20, SUCKERGARDEN, thans 

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

2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
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 24 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

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

SHERLAND LEROY voorheen wonende te 
A.TH. ILLIDGE ROAD 159, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 maart 
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2017, 
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 
HERNANDEZ, ALBERTA voorheen wonende 
te MATHEW LANE 16, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 24 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BUSBY, 
EGBERT A. voorheen wonende te GOLDEN 
ROCK Z/N, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 maart 2017, door de Ontvanger te 

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

 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2017, 
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 ILLIS, 
MANDISO GERARDUS M. voorheen wonende 
te PIN CUSHION CACTUS DRIVE 19, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 maart 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

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 24 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LARROTA, 
FARJARDO ANGELA voorheen wonende te 
GOLDEN EYES CLUB Z/N, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 maart 

2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2017, 
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 ISENIA, 
RICHARD FRANCISCA voorheen wonende te 
THE KEYS ROAD #1, SUCKER GARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 24 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SMITH, 
DIANA VANESIA voorheen wonende te 
MADRID ROAD (LPQ) 13 DUTCH 

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

op d.d. 29 maart 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 

 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2017, 
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 RAYMOND & 
SOLOMAN INDUSTRY N.V. voorheen 
wonende te SUCKER GARDEN ROAD #68, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

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 24 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YASSON 
MEDY voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE 
ROAD #53, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 maart 2017, door de Ontvanger te 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2017, 
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 YUPPIE N.V. 

voorheen wonende te SUCKER GARDEN 
ROAD #27, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 maart 2017, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
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 24 april 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MORRIS, 
ELROY NATHANIEL JUNIOR voorheen 
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD #53, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 maart 
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 april 2017, 
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, FREDERICK NICASIA 

voorheen wonende te ORGAN PIPE CACTUS 
ROAD 44, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  29 maart 

2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 24 april 2017, 

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 ALLIE, 
AHMAD NAZIR voorheen wonende te 
BRYSON APT.3, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 maart 2017, 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 11 april 2017, 
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 KWADZ N.V. 
voorheen wonende te FRONTSTREET #85, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

april 2017, 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 24 april 2017, 
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 ACOSTA, 

DIGNA A. DBA EL SUENO BEAUTY SALON 
voorheen wonende te CULEBAR DR. 1, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 maart 
2017, 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 11 april 2017, 
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 WORLD OF 

SILVER N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #12, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2017, 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 24 april 2017, 

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 
BOULEVARD ENT. N.V. voorheen wonende te 
CYRUS WATHEY SQUARE #2, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 maart 
2017, 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 11 april 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan K.G.M. 
TRADING N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #47, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2017, 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 24 april 2017, 
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 BARNEY'S 
PLAYSCHOOL FOUNDATION C/O AFRICA 

ROSEMAR voorheen wonende te FORT 
BELAIR ROAD 4, FORT WILLEM, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 maart 
2017, 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 11 april 2017, 
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 ZAPO 
INVESTISSEMENTS SARL C/O CARIB 

INTERNATIONAL TRUST COMPANY 
voorheen wonende te FRONTSTREET 6, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2017, 

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 24 april 2017, 
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.F.A.GUMBS & ASSOCIATES N.V. D.B.A. 

M.G.C. AND ASSOCIATES voorheen wonende 
te CRUISE TERMINAL BUILDING SUITE 
#13, POINTE BLANCHE, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 maart 
2017, 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 11 april 2017, 
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 VPKH 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #141, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2017, 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 24 april 2017, 
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 COURTAR, 
PERLA MINERVA DBA HAIR DIVAS UNISEX 

SALON voorheen wonende te ARLETTE B. 
PETERS DRIVE #1-B, CAY HILL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 maart 
2017, 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 21 april 2017, 

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 FRANCOIS, 
MARCELLINA voorheen wonende te GUANA 
BAY ROAD #1A, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2017, 
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 BUNKER 
POINT N.V. voorheen wonende te BUSH 

ROAD #62, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 03 maart 
2017, 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 21 april 2017, 
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 STAR 
SHIPPING N.V. voorheen wonende te 
EXECUTIVE HARBOUR BU, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  21 april 2017, 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 24 april 2017, 
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, KURT voorheen wonende te 
ABRAHAM HEYLIGER ROAD #6,  

EBENEZER ESTATE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 03 maart 2017, 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 21 april 2017, 
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 POLAMA 
N.V. DBA SEARS ELITE BRANDS voorheen 
wonende te EXECUTIVE COMMERCIAL 
CENTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 april 2017, 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 21 april 2017, 
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 CARIBMALL 
N.V. voorheen wonende te EXECUTIVE 
OFFICES, INTERNATIONAL BAZAAR, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 april 2017, 

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 21 april 2017, 
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 ANDRES 

POLINA, LUIS ALBERTO voorheen wonende 
te COSHA TREE DRIVE 10 APT. B, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 april 2017, 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 21 april 2017, 
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 WILLIAMS, 
JESTINA ROSETTA voorheen wonende te 
MARACAS DRIVE, CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 april 2017, 
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  

 
 

OPROEPING 

 
 

Bij exploot dd. 24 mei 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen:  Mary Lou L. Meyers zonder 

bekende woon of verblijfplaats, aan de om op 
dinsdag de 19 september 2017 te 08:30 
uur voormiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te 
Philipsburg alhier te verschijnen, voor de 
behandeling van vorenbedoelde zaak National 

Exchnage Bank & Trust, gedomicilieerd aan 
de Union Road # 56 te Cole Bay, alhier (AR 
88/17) 
 

De deurwaarder S.M. APON 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 24 mei 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen:  Norman A. Meyers Jr. zonder 
bekende woon of verblijfplaats, aan de om op 
dinsdag de 19 september 2017 te 08:30 
uur voormiddag ter terechtzitting van het 

gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te 
Philipsburg alhier te verschijnen, voor de 
behandeling van vorenbedoelde zaak National 
Exchange Bank & Trust, gedomicilieerd aan 
de Union Road # 56 te Cole Bay, alhier (AR 
88/17) 

 
De deurwaarder S.M. APON 
 

 
OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 24 mei 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen:  de wettelijke erfgenamen 
van Anthoney Laveist zonder bekende woon 
of verblijfplaats, aan de om op dinsdag de 19 
september 2017 te 08:30 uur voormiddag 
ter terechtzitting van het gerecht in eerste 
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize aan de 

Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 
verschijnen, voor de behandeling van 
vorenbedoelde zaak Norman Chester 
Wathey, gedomicilieerd aan de Union Road # 
56 te Cole Bay, alhier (AR 91/17) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 24 mei 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen:  de wettelijke erfgenamen 

van Robert Laveist zonder bekende woon of 
verblijfplaats, aan de om op dinsdag de 19 
september 2017 te 08:30 uur voormiddag 
ter terechtzitting van het gerecht in eerste 

aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 
verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Norman Chester 
Wathey, gedomicilieerd aan de Union Road # 
56 te Cole Bay, alhier (AR 91/17) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 

 

 
 

OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 24 mei 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen:  de wettelijke erfgenamen 
van William James Laveist zonder bekende 
woon of verblijfplaats, aan de om op dinsdag 
de 19 september 2017 te 08:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht 

in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize 
aan de Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 
verschijnen, voor de behandeling van 
vorenbedoelde zaak Norman Chester 
Wathey, gedomicilieerd aan de Union Road # 
56 te Cole Bay, alhier (AR 91/17) 

 

De deurwaarder S.M. APON 
 

 

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 april 2017, 
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 SEGUNDO 

BALBUENA, MEDINA voorheen wonende te 
BREMER DRIVE #15, POND ISLAND, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 april 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 
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 SILVER 
TRADITIONS INT. N.V. DBA SILVER 
TRADITIONS voorheen wonende te 
FRONTSTREET #31-B, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 april 2017, 
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 DONALD 
CANNEGIETER CAR RENTAL N.V. voorheen 
wonende te BACKSTREET 56, 

PHILIPSBURG, ST. MAARTEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 april 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 

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 TRISHIV 
N.V. DBA LSL HOLDINGS voorheen wonende 
te FRONTSTREET #72, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 

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 CELEF 
FASHION N.V. voorheen wonende te 

EMMAPLEIN #7, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 april 2017, 
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 WAY IN 
FASHION N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET #99-B, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 april 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 
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 JUHI N.V. 
DBA J-MODA voorheen wonende te 
EMMAPLEIN 2 UNIT 5, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 april 2017, 
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 BFT 

ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
A.J.C. BROUWERS ROAD 100, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 april 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 

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 
RADHAKISHAN N.V. DBA ARC GEMS 
INTERNATIONAL voorheen wonende te 
FRONTSTREET #69 B PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 april 2017, 
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 MIKE & 

INGA ENTERPRISES N.V. DBA THE SNACK 
TRAP voorheen wonende te BOBBY'S 
MARINA, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 

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 JEWELERS 
WAREHOUSE N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #47, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2017, 

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 08 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BING BING 

STORE N.V.  P/A FONG LAP IO voorheen 
wonende te A.C. CANNEGIETER STREET 
#40, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 
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 PRESTIGE 
SPA N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #44, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2017, 
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 08 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VEOLIA 

WATER ST. MAARTEN N.V. DBA 
VOORHEEN ENERSERVE 
NAAMSWIJZIGING voorheen wonende te 
W.G. BUNCAMPER ROAD HARBOUR VIEW,, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 

mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 mei 2017, 
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 BERRY, 
MARIE E.E. voorheen wonende te SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 mei 2017, 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 08 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ATSIL N.V. 

DBA SAN MARCO RESTAURANT voorheen 
wonende te A.C. WATHEY SQUARE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 15 mei 2017, 
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 PENMORE 
SERVICES CORPORATION, OVERSEES 
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 
mei 2017, 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 09 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LOW 

INCOME HOUSING DEVELOPMENT 
(LOWINCO) N.V. voorheen wonende te 
SIMPSON BAY LAGOON #6, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 15 mei 2017, 
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 ASTAROTH 
CORPORATION N.V. DBA P/A ILONA 
LUZIE KENSY voorheen wonende te 
SIMPSON BAY YACHT CLUB COMPLEX, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 
mei 2017, 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 09 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOOD TIME 

CHARTERS N.V.  DBA  S.V. "FLYING 
EAGLE" CHARTER BOAT voorheen wonende 
te SIMPSON BAY LAGOON, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CLARKE-
BELL, ROCKY OCTAVIO DBA TSP voorheen 
wonende te PEACH ROAD #10, SOUTH 
REWARD, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RIATHON 

INTERNATIONAL REALTY N.V. DBA 
SUMMIT INTL REALTY voorheen wonende te 
PORT CUPECOY YACHT CLUB RHINE 
ROAD, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 mei 2017, door de Ontvanger te 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SANTOS-
LUGO, TERESA voorheen wonende te COLE 
BAY ROAD 67, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 
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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 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAAKSHI 

CHHABRIA JEWELRY N.V. DBA GOLD 
CREATION voorheen wonende te RHINE 
ROAD 11, MAHO PLAZA, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOBIN, 
RAWLE MARIO voorheen wonende te ST. 
MAARTEN, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRINK'S 

PROPERTY MANAGEMENT SERVICES N.V. 
voorheen wonende te RHINE ROAD 5, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KIRSTAN 
N.V. DBA RATTAN U-2 voorheen wonende te 
COLE BAY INDUSTRIAL CENTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen 
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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 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRASSERIE 

RESTAURANT N.V. DBA PARIS BISTRO 
voorheen wonende te RHINE ROAD, MAHO 
PLAZA, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANDRES 
POLINA, LUIS ALBERTO voorheen wonende 
te COSHA TREE DRIVE 10 APT. B, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017, 
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 KRAUSE, 

DAVID voorheen wonende te THE CLIFF AT 
CUPECOY UNIT C-2, RHINE ROAD Z/N 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ARCEE 
EQUIPMENT N.V. voorheen wonende te COLE 
BAY INDUSTRIAL CENTER #9C, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen 
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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 mei 2017, 
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 WEST 
INDIES PUB N.V. DBA PEG LEG PUB 
voorheen wonende te PORT DE PLAISANCE 
UNION ROAD, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 mei 2017, door de Ontvanger te 

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

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS, 
DAVID voorheen wonende te BEACHWOOD 
2090, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017, 
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 VALOR 
IMPORTS N.V. voorheen wonende te 
CANNEGIETER DRIVE #29, PHILISPBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
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 MR. ROGER 
PETIT DIRECTOR OF: DINER CHIC N.V. 
DBA FRIGATE RESTAURANT voorheen 
wonende te SIMPSONBAY YACHT CLUB #8, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
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 HAPPY 

GAME ROOM N.V. voorheen wonende te 
WALTER J.A. NISBETH ROAD #83, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 

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 EXPER ROOF 
N.V. voorheen wonende te SIMPSONBAY 
YACHT CLUB #10, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2017, door de 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
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 LACS 

BOUTIQUES SXM N.V. voorheen wonende te 
KANAALSTEEG BTH 111-1, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 

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

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RIDAC LTD. 
voorheen wonende te SIMPSONBAY ROAD 8 
APT. 9, SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2017, door de 

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

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 ROBINZ, 
FLITZ voorheen wonende te W.G. 

BUNCAMPER ROAD 33, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2017, 

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

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

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 mei 2017, 
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 LA KABALA 
PROPERTIES N.V. C/O USNA HARESH 
MANEK voorheen wonende te BEACON HILL 
ROAD 2 C/O CARAVANSERAI HOTEL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ALUMINUM 
CENTRE SXM N.V. voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD 65, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
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 ZHANG 

DURONG ENTERPRISES N.V. DBA DRAGON 
GATE RESTAURANT voorheen wonende te 
BEACON HILL ROAD #2, BEACON HILL, 
CARAVANSERAI, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, door de 

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

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BILLY 

BONES N.V. voorheen wonende te AIRPORT 
ROAD 14B, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
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 ABADJIEFF 
MEDICAL CENTER N.V. voorheen wonende te 
ALMOND GROVE ROAD #9, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BARTOLO-

FELIZ FELIZE, MARGAR voorheen wonende 
te BARRINGTONIA DRIVE 65-26, ORANGE 
GROVE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
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 THOMAS, 
GERITZA LUCRECIA voorheen wonende te 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LAGOON 

DIVING SERVICES N.V. voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD #54, SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2017, 
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 INDIGENE, 
GASTON voorheen wonende te AARON 
JACOBS DRIVE #92, CAPE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

RICHARDSON, PETERSON voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD 24, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SUNFIT 
MANAGEMENT N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #50, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan STARFRUIT 

RESTAURANTS B.V. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 99, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan POTTERY 
CERAMICS & BEYOND voorheen wonende te 
ORANGE GROVE ROAD #3B, ORANGE 
GROVE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOULIGA 

OIL COMPANY  B.V. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD Z/N (PRINCESS JULIANA 
INTERNATIONAL AIRPORT), thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PRIVILEGE 
COIFFEUR N.V. voorheen wonende te RHINE 
ROAD UNIT 3 106, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 09 mei 2017, door de 

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

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SPORTS 
TOURISM COUNCIL ST. MAARTEN 

FOUNDATION voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 14, SIMPSONBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2017, 

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

N.V. voorheen wonende te UNION ROAD 
#88, ORANGE GROVE ROAD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AMERICAN 
GOURMET B.V. voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD LA PALAPA UNIT 4 & 5, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 

mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AU TEMPS 
DES FLEURS II N.V. voorheen wonende te 

WELFARE ROAD #68, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HDS 

TRADING N.V. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD UNIT #101, SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 

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

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2017, 
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 ROLLING 
SYSTEM N.V. voorheen wonende te BUSH 
ROAD #70-A, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LECONTE, 

RAYNOL ALICK DBA RAYNOL PLUMBING & 
POOL SERVICES voorheen wonende te 
BANJO ROAD #29-B, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 ROGERS, 
FAUSTER PHILIPPE voorheen wonende te 
RUE NANA A-CLARKE #10 AGREMENT, 
SAINT MARTIN, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NOISETTE, 
LOUIS ANDRE voorheen wonende te 

BARRINGTONIA DRIVE 65, ORANGE 
GROVE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 DESTINATION MANAGEMENT 
N.V. DBA BLUEBEARD CHARTERS voorheen 
wonende te LA PALAPA CENTER BLDG 13 
UNIT 1 SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 HERAKLION 
N.V. DBA ALBERTO CAPELLO voorheen 

wonende te CYRUS WATHEY SQUARE #3, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 

mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 COEUR 

GLAMOUR N.V. voorheen wonende te RHINE 
ROAD #162 UNIT L-3/17/18/19, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 april 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 RIAN 
ENTERPRISES N.V. DBA C/O PRUDENTIAL 

FINANCE: NATASHA GUMBS voorheen 
wonende te W.G. BUNCAMPER ROAD #7, 
UNIT 11 PLAZA BLDG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan QUALITIME 
TOO N.V. voorheen wonende te BUSH ROAD 
#70 APT F, BUSH ROAD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 HOUSE OF 
CHINA N.V. voorheen wonende te 

LONGWALL ROAD 18, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PENTHIERE, 
ILSONE voorheen wonende te BUSH ROAD 
12 BUSH ROAD AREA, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, door de 

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

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 FOR BOBY & 
I N.V. voorheen wonende te VAN 

ROMONDTSTEEG SHOP #5, 2B, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

RAISINGHANI-JAISINGHANI, LAVINA 
voorheen wonende te BUSH ROAD #64, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 SPICY 
CARIBBEAN WORLD N.V. voorheen wonende 

te FRONTSTREET SUITE 4 5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2017, 

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

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MR. AHMED 

M. EL SAHILI DIRECTOR OF: CARIBBEAN 
RUBY ENTERPRISES N.V. voorheen wonende 
te BAUHENIA DRIVE #15-B, BETTY'S 
ESTATE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 
JOVENORINABBY DBA MANILA CAFÉ 

voorheen wonende te FRONTSTREET #16, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 

mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DIREKTEUR 

CENGIZ KUCUK AANSPRAKELIJK GESTELD 
VAN BOSPHORUS N.V. DBA BIG STAR 
voorheen wonende te WELFARE ROAD #111, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 mei 2017, door de Ontvanger te 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 AZALEE N.V. 
voorheen wonende te OLDSTREET #196, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

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

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PARK AND 

SHOP SUPERMARKET N.V. voorheen 
wonende te ARBURTUS ROAD 5, 
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2017, 

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 COOL 
WATERS N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET #47, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, door 

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

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

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CASAS Y 
COSAS N.V. voorheen wonende te WALTER 
NISBETH ROAD #91 SUITE 5-D, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PEREZ DE 
CARROSCO, MARIA ALTAGRACIA DBA 

APOCALLIPSIS SALE voorheen wonende te 
L.B. SCOT ROAD #86, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIDAD-
RONDON, GISELA voorheen wonende te 
RUBEN R. PANTOPHLET STREET 8, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WEST 
INDIES RETAIL CONCEPT B.V. voorheen 

wonende te W.G.BUNCAPER ROAD #8, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FILS, PAUL 

JOSEPH voorheen wonende te RUBEN R. 
PANTOPHLET 23-C, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan COLOMBE 
PRIVATE FUND FOUNDATION voorheen 

wonende te W.G.BUNCAMPER ROAD, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BEST WEST 

SUPERMARKET N.V. voorheen wonende te 
CANNEGIETER STREET #101, 
PHILISPBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
FOUNDATION PRIVATE FUND MAPLE 

voorheen wonende te W.G.BUNCAMPER 
ROAD, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

ERFGENAMEN SINT JAGO, LUIS J. voorheen 
wonende te CANNEGIETER ROAD, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LEMIDO 
N.V. voorheen wonende te AIRPORT ROAD 

#7, SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 april 2017, door 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CORONA 

RENTALS N.V. voorheen wonende te 
CANNEGIETER STREET #125, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PAPER 
TRYAL N.V. voorheen wonende te W.G. 

BUNCAMPER ROAD #2, PHILISPBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RITCHIE-

BANWARIE, SUZETTE N. voorheen wonende 
te SAND PIPER DRIVE #1 APT. F, POINTE 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NOIZAIRE, 
JEAN ILOVY voorheen wonende te 

W.G.BUNCAMPER ROAD 6, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAMICO 

CONSTRUCTION N.V. DBA EARTHWORKS 
voorheen wonende te WALTER NISBETH 
ROAD #16, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANAND, 
RAHUL voorheen wonende te L.B. SCOT 

ROAD 83 A, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KER KER 
LUR N.V. DBA THE FRIENDLY 
SUPERMARKET voorheen wonende te 
WALTER NISBETH ROAD #83, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 HYMAN, 
JOHANNES G. DBA SHONETTE 

LAUNDROMAT voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD #32-C, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PAPALILLY 
N.V voorheen wonende te WALTER NISBETH 
ROAD #73, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 RAYMOND & 
SOLOMAN INDUSTRY N.V. voorheen 

wonende te SUCKER GARDEN ROAD #68, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

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

HOTELMAATSCHAPPIJ NEDERANDSE 
ANTILLEN C/O TOUCHE ROSS & CO. 
voorheen wonende te DIVI LITTLE BAY 
HOTEL, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 TOUBIO 
PAULINO, YOCASTA LEONOR voorheen 

wonende te SUCKERGARDEN DRIVE 3, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 

INTERBAUHAUS FINANCE N.V. voorheen 
wonende te CITCO CURACAO P.O. BOX 
#812 WILLEMSTAD CURACAO, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2017, 
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 11 mei 2017, 

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 OXFORD 
TRADING N.V. voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN RD. #105, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 

AANSPRAKELIJK: JACQUELINE RUSSEL 
ANOITED NAILS N.V. voorheen wonende te 
A.TH. ILLIDGE ROAD #15-A, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
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 11 mei 2017, 

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 FUNG-LIAO, 
CHUANG-KAI, ZIJNDE DIREKTEUR NEW 

LUCK BAR & RESTAURANT N.V. NEW ERA 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN #21, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 CONNOR, 
FLORENCIA DBA HAPPAY ESTATE ROAD 
54, BELVEDERE voorheen wonende te 
FISHPOT ROAD 18-B 33, LAMEGIO FR. 
QUARTER, ST. MARTIN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, 
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 11 mei 2017, 

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 TRU 2 TRU 
CAR RENTAL N.V. voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN DRIVE #61, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 NANDWANI, 

TULSIDAS N. P/A KASHMIR PALACE 
voorheen wonende te PARADERA #48C, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
april 2017, 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 11 mei 2017, 

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 
HENDRICKSON, JOSEPH NATHANIEL 

voorheen wonende te SUCKERGARDEN 
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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, 

ELFRIDA RACHELLE DBA CARIBBEAN 
MARKETING CO. voorheen wonende te 
CONCEPTION 3, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 mei 2017, 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 11 mei 2017, 

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 STORM 
KING SHUTTERS N.V. voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD #30, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

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

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 
LEVENSTONE, NIVOLA VERONICA 
VENETIA  DBA LAKHAN INDIAN 
RESTAURANT voorheen wonende te A.TH. 
ILLIDGE ROAD #93, LOWER PRINCES 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 mei 2017, 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 11 mei 2017, 

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 IVORA 
PHARMA B.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET #4 UNIT 4, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 CHIABUA-
OKOCHA, MARY ISIOMA voorheen wonende 
te BUNNY EARS CACTUS DRIVE #3, 
SUCKER GARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2017, 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 11 mei 2017, 

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 ADMIRAL 
SHIPPING AGENCY (WINDWARD 

ISLANDS) N.V. voorheen wonende te 
SOUALIGA DRIVE #16, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 SALTPOND 
N.V. voorheen wonende te E.C. 
RICHARDSON ROAD, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2017, 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 11 mei 2017, 

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 SINT 
MAARTEN INTERNATIONAL TRADING CO 

N.V. voorheen wonende te W.J.A. NISBET 
ROAD #1, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE BEST 
BOOKSTORE N.V. P/A JOSEPH CYRIL 
GUMBS voorheen wonende te 
E.C.RICHARDSON STREET #19, 
PHILISPBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 mei 2017, 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 11 mei 2017, 

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 WILLIAMS, 
RENE ISIDRO DBA KAPPERS BAR & 

RESTAURANT voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN RD.#107, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 TREASURES 
& MORE N.V. voorheen wonende te 
EMMAPLEIN #2, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2017, 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 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HOUSE OF 
INCA ARTIFACTS N.V. voorheen wonende te 

RICHMOND DRIVE 5, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 CHUGANI 
MOHAN KISHINCHAND PEACE AND JOY 
N.V. DBA PEACE AND JOY TRADING 
COMPANY voorheen wonende te 
BACKSTREET #33 P.O.BOX #245, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2017, 
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 2017,  nummer  12                                            Datum: 9 juni  2017 

   P a g i n a  | 49 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TURTLE 
TOURS ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende 

te WELFARE ROAD #76 APT. &, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 

mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 GUJAR 
AJUDIA PRASAD ALS DIREKTEUR 
GESTELD VAN BAJRANG N.V. DBA 
KRISHNA BAR AND RESTAURANT voorheen 
wonende te BACKSTREET 15 APT. B. 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 mei 2017, 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 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WEST 
INDIES ORTHODONTICS N.V. voorheen 

wonende te SIMPSONBAY YACHT CLUB, 
PLAZA DEL LAGO COMMERCIAL CENTER 
APT.#8, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan U.S.A. JEWELRY N.V. 
voorheen wonende te FRONT STREET UNIT 
42, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 mei 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GEORGE 
PETERSON ENTERPRISES N.V. P/A: 

LIGHTNING CASINO voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #69, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ZANZIWA SHOP N.V. 
voorheen wonende te FRONTSTREET UNIT 
12 5 C/O MAMI TREE DRIVE APT. 9B, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 mei 2017, door de Ontvanger te 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WHITE 
PLAINS REALTY N.V. voorheen wonende te 

SIMPSON BAY YACHT CLUB #4, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DESIGN STUFF N.V. C/O 
SMITCO DBA INTERTWINE N.V. voorheen 
wonende te FRONTSTREET #5 UNIT 5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 mei 2017, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TUTTO 
BOUTIQUE N.V. voorheen wonende te 

WELFARE ROAD #71 UNIT C-08, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 mei 2017, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 2017, 
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 KELAYA 

EXPRESS N.V. voorheen wonende te 
MARIMBA ROAD 16, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 mei 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 WEIDONG 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 

E.C. RICHARDSON STREET #31, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 mei 2017, 

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 19 mei 2017, 
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 COLE BAY 

COLORS N.V. voorheen wonende te CASHEW 
TREE ROAD #1-A, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 DIRECTOR: 
KRIJN E. VAN DER BRUG JUMBA BAR N.V. 

DBA CAFÉ DE PARIS voorheen wonende te 
FRONTSTREET 12-14, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 mei 2017, 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 19 mei 2017, 
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 HELCO 
ANTI-LUV N.V. voorheen wonende te 
ALMOND GROVE ROAD #7-B, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 
RASTAPASTA N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET #16 UNIT E, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 mei 2017, 

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 19 mei 2017, 
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 ROOPS 
CONCRETE TRANSPORT N.V. voorheen 
wonende te FR. BARBANSON ROAD APT. 
#3, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 mei 2017, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 REVAN-
MARLIN, SRAPHINE ANN DBA MARLIN'S 

ADMINISTRATOR SERVICE voorheen 
wonende te MIRACLE DRIVE #14, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 mei 2017, 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 19 mei 2017, 
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 BLM 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
SIMPSON BAY YACHT CLUB #98, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 mei 2017, door de Ontvanger te 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 ROJUAN 
ENTERPRISES N.V. DBA QUIZNOS SUB 

voorheen wonende te N.DEBROT RD. #6, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 mei 2017, 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 23 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CAFISE N.V. voorheen 
wonende te FRONTSTREET #5 SMITCO 
BLDG SUITE 5, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2017, 

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 ROJUANSA 
N.V. DBA QUIZNOS SUB voorheen wonende 

te N.DEBROT RD. #6, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 mei 2017, 

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 23 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROADCASTING DEMO 

SERVICES INTL. N.V. voorheen wonende te 
FRONT STREET SUTITE 2-B-6, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 mei 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 

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 BEAD 
ENTERPRISES (ST. MAARTEN) voorheen 

wonende te FRONTSTREET #2/12-14, 
PHILIPSBURG,, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 mei 2017, 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 23 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VIS A VIS N.V. voorheen 

wonende te ST. ROSE ARCADE, 
FRONTSTREET #35 UNIT 7, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SINT 

MAARTEN DISCOVERY TOURS N.V. 
voorheen wonende te FRONTSTREET #5 
SUITE 4, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 
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 , waarvan een 

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2017, 
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 TEXIMPORT 

N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET 
#5, UNIT 4, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 
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 12 mei 2017, 

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 CLIMA 
SYSTEM N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #5, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 
2017, 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 
TRICOLOR ADVERTISING N.V. voorheen 
wonende te EMMAPLEIN #4 (FOURESS 
BUILDING), thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  10 mei 2017, 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 12 mei 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
DIAMOND LEGACY DEVELOPMENT N.V. 
voorheen wonende te FRONTSTREET #44, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2017, 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 23 mei 
2017, 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 
WADHWA, ARUN RAMESHLAL, ZIJNDE 

DIREKTEUR MEGHNA MRINAT 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 

RED ROSES RD. #9C, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
mei 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan T.C. 
SALON & BARBER SHOP N.V. DBA 
CELEBRITY SALON voorheen wonende te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD. #6, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
mei 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 
2017, 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 
TROPICAL SHOPPING N.V. voorheen 
wonende te J.YRAUSQUIN BLVD. ST. 
MAARTEN, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  22 mei 2017, door de Ontvanger 

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

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 
2017, 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 ZING 
FISHING N.V. voorheen wonende te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD. #26, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
mei 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 

2017, 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 
KENSYCO CONSTRUCTION COMPANY 

N.V. voorheen wonende te QAUIL DOVE 
DRIVE#, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 
mei 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 
2017, 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 
PEARSON, HORACE EMMANUEL voorheen 
wonende te POTATO ROAD #8, SOUTH 
REWARD, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 19 mei 2017, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 

2017, 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 BEST 
OF NATURE WELLNESS CENTER N.V. DBA 

F & L DE WEEVER HEALTH & WELLNESS 
CENTER voorheen wonende te CHARLES 
VOGES STREET #7, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 mei 2017, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 
2017, 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 REYES-
MARTINEZ, SINECIA DBA FRUIT TREE 
BAR RESTAURANT AND PIZZA voorheen 
wonende te BACK-BAY POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
mei 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 

2017, 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 
LAGUERRE, GUSTAVE voorheen wonende 

te ARCH ROAD 7, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 
mei 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 
2017, 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 LACS 
BOUTIQUES SXM N.V. voorheen wonende 
te KANAALSTEEG BTH 111-1, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 mei 2017, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van , waarvan 

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik,  deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan  voorheen wonende te , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

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

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik,  deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan  voorheen wonende te , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. , 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Deurwaarder der belastingen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik,  deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan  voorheen wonende te , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 
AANKONDIGING 

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

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik,  deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan  voorheen wonende te , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. , 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Deurwaarder der belastingen 
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Ministerie van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and    
Telecommunication 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT: MORATORIUM ON BUSINESS & OPERATIONAL LICENSES ON SUPERMARKETS 

 

The Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication, hereby informs the 

general public on the following decision: 

 

The moratorium established as of the 18 February, 2014, and amended in May 2015, on the 

issuance of business and operational licenses has been amended again as follows: 

 

a. Replacement licenses are allowed and are no longer limited to establishments 

operating on the premises of hotels with a minimum of 200 rooms, the Airport and the 

Harbor.  

A new license may be granted to replace an already existing license in that same location. 

However, the old or existing license must be cancelled, or withdrawn in order for the new 

license to be approved.  

 

All other stipulations as outlined in the Moratorium Policy of May 2015 remain applicable, namely: 

 

b.  Holders of both an operational and business license for a supermarket may change 

locations, with the exception of those operating on the premises of hotels with a 

minimum of 200 rooms, the Airport and the Harbor.   

 

c. Business Expansion is allowed. Therefore a person who is already operating with a 

business license and wishes to expand to sell Alcohol can request an operational license.    

 

The amendment does not increase the number of existing supermarkets. 

 

Explanation: 

 

Implementation of this amendment to the moratorium was decided after consideration of: 

 

The fact that the Government of Sint Maarten acknowledges that by granting supermarkets 

permission to close down without having a replacement to service the area will be a disservice to 

the communities within which these supermarkets operate. 

 

The amended policy goes into effect immediately after date of publication and replaces the 

Policy/Moratorium of February 18, 2014, as amended on May 2015. 

 

Copies of the Public Announcement and Policy are available on the Government Website 

(www.sintmaartengov.org) for download. 

 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 

 
Moratorium Policy Supermarkets: 2017  P. 60 of 68 

 

http://www.sintmaartengov.org/
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Ministerie van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and    

Telecommunication 
 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT – BAR AND RESTAURANT 
 

 

 

The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication, hereby informs the 

general public on the following decision: 

1.  As of  May 24, 2017 the moratorium is lifted for all requests for a business and 

operational license for a bar and/or restaurant on A. TH. Illidge Road with the restriction 

that no permission will be granted for performances, music or dancing.  

2. The lifting of the moratorium replaces the ban established as of February 14, 2014, of the 

A. TH. Illidge Road. 

3. February 19, 2014, Articles 1 and 2 applies to all individuals, entities, organizations and 

businesses in whatever form, each applicant must be informed of article 1 and/or 2. 

4. The department of economic licenses and the control department are responsible for 

applying and monitoring articles 1 and 2. 

 

Explanation 

Articles 1 and 2 are decided after consideration of: 

a. The fact that the government wants to stimulate entrepreneurship and the economic 

growth of St. Maarten; 

 

Although allowing and issuing additional business and operational licenses for bars and/or 

restaurants will benefit entrepreneurship and the economy of St. Maarten, to preserve a healthy 

balance between the quality of life and good business practices and limit noise pollution no 

permission will be granted for performances, music or dancing. Government will increase its 

control and enforcement of businesses, specifically closing hours and music volume. 

 

 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC AND TELECOMMUNICATION 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 23 MEI 2017  
 

MINISTER VAN TOERISME ECONOMISCHE ZAKEN VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
 

   NR.: 2017/705 

 

In overweging genomen hebbende:  

 

- Dat er een verzoek d.d. 30 juli 2015, is ingediend door de heer Rolando Brison, namens de 

besloten vennootschap St. Maarten Airways B.V., strekkende tot aanvraag van een 

vergunning voor ongeregeld luchtvervoer van personen, goederen, vracht en post; 

- dat door de heren Rolando Brison, Elvis Queeley, Jeff Oliver en Michel Carter bij notariële 

akte van 19 november 2009 de besloten vennootschap St. Maarten Airways B.V. is 

opgericht, welke vennootschap de vestigingsvergunning van 1 juni 2015 heeft overlegd; 

- dat als directeuren en aandeelhouders van de vennootschap optreden de heer Rolando 

Brison, woonachtig te Celsius street 37c, Sint Maarten, de heer Elvis Queeley, woonachtig 

te The Ranch Drive 1B, Sint Maarten, de heer Michiel Carter, woonachtig te Flamboyant 

Road 8, Sint Maarten en de heer Jeff Oliver, woonachtig te 16 Green Star Shell, Sint 

Maarten; 

- dat de heer Rolando Brison niet langer meer als directeur van St. Maarten Airways B.V. 

functioneert en derhalve niet meer als zodanig staat geregistreerd; 

- dat het aandelenkapitaal van de vennootschap in handen is van ingezetenen van Sint 

Maarten; 

- dat op grond van het vorenstaande wordt voldaan aan het vereiste van “substantial 

ownership and effective control”; 

- dat de voorgenomen operaties in het economisch belang zijn van Sint Maarten; 

- dat de vennootschap heeft voldaan aan de vereisten neergelegd in het Landsbesluit 

geregeld en ongeregeld luchtvervoer teneinde een vergunning voor ongeregeld 

luchtvervoer te verkrijgen; 

- het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart d.d. 19 mei 2017; 

 

 

gelet op:  

Artikel 8, eerste en derde lid van de Luchtvaartlandsverordening; 
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HEEFT BESLOTEN:  

 

 

 

Artikel  1   

Aan de op Sint Maarten naar Sint Maartens recht opgerichte en gevestigde besloten vennootschap 

St. Maarten Airways B.V., verder te noemen vergunninghouder, wordt vergunning verleend voor 

het 

ongeregeld luchtvervoer van personen, goederen, post en vracht met luchtvaartuigen vanuit Sint 

Maarten naar de bestemmingen: 

Cuba, Haiti, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico, Cayman Islands, Martinique, St. Lucia, St. 

Vincent and the Grenadines, Grenada, Trinidad & Tobago, Barbados, US. Virgin Islands, British 

Virgin Islands, Dominica, Guadeloupe, Marie-Galante, Montserrat, Antigua, Barbuda, St. Kitts, 

Nevis, Anguilla, Sint Martin, St. Barthelemy, Saba, St. Eustatius, Aruba, Bonaire, Curacao, 

Bahamas en de Turks and Caicos Islands, Noord Amerika en Zuid Amerika. 

 

 

 

Artikel 2 

De vergunning, bedoeld in artikel 1, wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

 

a. de vergunninghouder moet blijven voldoen aan de criteria van “substantial ownership en 

effective control”, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening. 

 

b. de vergunninghouder overlegt, in geval van wijziging van het aandeelhoudersregister, 

wijziging van de Statuten van de vennootschap alsmede elke wijziging in de samenstelling 

van de directie van deze, het desbetreffende document waaruit het vorenstaande blijkt 

aan het Hoofd van de Dienst Lucht,-en Scheepvaart, verder te noemen het Hoofd, zodat 

het Hoofd kan nagaan of de vergunninghouder blijft voldoen aan voornoemde criteria van 

“substantial ownership en effective control”. 

 

c. Uitsluitend de vergunninghouder- met inachtneming van het onder a bepaalde - is 

gerechtigd tot het gebruik van de vergunning, zodat de daaruit voortvloeiende rechten niet 

voor overdracht vatbaar zijn. 

 

d. De vergunning wordt verleend voor een periode van drie jaar. 

 

e. Met inachtneming van artikel 9 van de Luchtvaartlandsverordening is de vergunninghouder 

te allen tijde rechtsgeldig verzekerd tegen schade waarvoor zij wettelijk aansprakelijk kan 

worden gesteld, met inbegrip van de risico’s voor de uit te voeren operaties. Vóór de 

aanvang van de operatie wordt een kopie van de verzekeringspolis door de 

vergunninghouder bij het Hoofd ingediend, alsmede telkens vóór de vervaldatum van de 

verzekering het nieuw verzekeringscertificaat. Tussen de vergunninghouder en de 

verzekeringsmaatschappij moet worden overeengekomen, dat de 

verzekeringsovereenkomst niet opgezegd kan worden, zonder dat het Hoofd hiervan 

vooraf in kennis is gesteld. 

 

f. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie kan, na 

overleg met de vergunninghouder, voorschriften geven met betrekking tot de tarieven die 

zullen gelden voor de vluchten welke ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd. 

 

g. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is te allen 

tijde bevoegd, na overleg met de vergunninghouder, voorschriften vast te stellen ten 
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aanzien van de frequentie waarmee de ongeregelde diensten zullen moeten of mogen 

worden onderhouden. 

 

h. De vergunninghouder zal alle haar door of vanwege het Hoofd van Post N.V. aangeboden 

post en/of postpakketten, mits bestemd voor plaatsen welke zij aandoet ingevolge deze 

vergunning, vervoeren, waarvoor de landsoverheid haar een vergoeding zal betalen, een 

en ander onder nader door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie te bepalen voorwaarden. 

 

i. De vergunninghouder zal op verzoek van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie, of door deze aan te wijzen persoon, opsporings- en 

reddingsdiensten, alsmede z.g. ambulancetransport tegen uitsluitend vergoeding van 

kosten, verrichten. 

 

j. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, kan bij een 

met redenen omklede beschikking de vergunninghouder verbieden luchtdiensten te 

onderhouden op één of meer aan te wijzen plaatsen of landen. 

 

k. De vergunninghouder zal op verzoek van het Hoofd, personen belast met het 

overheidstoezicht op de burgerluchtvaart, kosteloos vervoeren wanneer zij ter uitoefening 

van dit toezicht ten behoeve van de vergunninghouder een reis moeten ondernemen en 

tevens de kosten dekken voor een training of opleiding dat genoten moeten worden ten 

behoeve van dit toezicht. 

 

l. De vergunninghouder zal, met inachtneming van door of vanwege het Hoofd te geven 

richtlijnen, aan het Hoofd alle gewenste gegevens (statistisch materiaal daaronder 

inbegrepen) betreffende de ingevolge deze vergunning uitgevoerde vluchten, kosteloos 

verstrekken. 

 

m. De vergunninghouder dient, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de 

Luchtvaartlandsverordening, een deugdelijk programma voor het personeel te hebben ter 

voorkoming van alcoholmisbruik en drugsgebruik. Onder het personeel zoals bedoeld in de 

vorige zin wordt verstaan stuurhut-, cabinepersoneel en grondwerktuigkundigen. 

 

n. De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de 

Luchtvaartlandsverordening, een programma ter voorkoming van alcoholmisbruik opstellen 

en ter goedkeuring voorleggen aan het Hoofd. 

 

o. De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de 

Luchtvaartlandsverordening een programma ter voorkoming van drugsgebruik opstellen en 

ter goedkeuring voorleggen aan het Hoofd. 

 

p. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in 

artikel 18 van de Luchtvaartlandsverordening. 

 

q. Voor zover nodig kan deze vergunning, met inachtneming van artikel 20 van de 

Luchtvaartlandsverordening, te allen tijde bij een met redenen omklede beschikking 

worden gewijzigd. 
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Artikel 3 

De vergunninghouder wordt geacht alle in deze beschikking voorkomende voorwaarden en 

bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het 

enkel gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlei wijze daaraan c.q. 

aan deze beschikking één of meer rechten te ontlenen. 

 

Artikel 4 

Het Hoofd of de door hem aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast met het toezicht op de naleving 

van de in deze beschikking genoemde of alsnog te stellen nieuwe gewijzigde voorwaarden, alsook 

van de ingevolge deze beschikking gegeven of te geven voorschriften en instructies. 

 

Artikel 5 

Voor het uitvoeren van verkeersvluchten worden in acht genomen het bepaalde in de artikelen 10, 

eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening en artikel 113 van het Landsbesluit Toezicht 

Luchtvaart. 

 

Artikel 6 

Deze beschikking wordt in de Landscourant bekendgemaakt. Deze beschikking treedt in werking 

met ingang van de datum van dagtekening. 

 

 

Philipsburg, 23 mei 2017  

Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrift dezes te zenden aan: 

de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart; 

de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving; 

belanghebbende(n) 

 

Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak, kunnen 

belanghebbenden tegen deze beschikking een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint 

Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of April 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 

Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.11.6 million due to the higher 

base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of 

deposit (CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. Consequently, the amount 

of outstanding CDs remained the same. 

 

Base money2 decreased by NAf.25.5 million due only to the decline in the current account balances 

of the commercial banks as the currency in circulation remained unchanged. The decline in the 

current account balances of the commercial banks was largely the result of the net purchase of 

foreign exchange at the Bank combined with the rise in required reserves. This decline was 

mitigated by transfers from the public sector pension fund of Curaçao  (APC) from its account at 

the Bank towards its accounts at the commercial banks. Furthermore, part of the short-term credit 

that was extended to the commercial banks by the Bank was repaid. This repayment explains the 

decline by NAf.4.4 million in the item “Claims on deposit money banks” on the assets side of the 

balance sheet. 

 

 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Apr-17 31-Mar-17 Liabilities 30-Apr-17 31-Mar-17

Claims on nonresidents 3,589.1 29.4 Liabilities to nonresidents 539.8 82.2

Gold 953.0 16.3 Deposits of nonresidents in foreign currency 539.8 82.2

Official reserves 2,625.2 13.1

Other 10.8 0.0

Domestic assets 580.3 7.3 Domestic liabilities 2,751.9 -62.6

Currency in circulation 472.6 0.0

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 262.0 -20.5

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 181.0 -19.4

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 15.3 -1.1

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 86.7 -4.4 Liabilities to deposit money banks 1,917.3 -14.0

Current account balances 86.7 -4.4 Current account balances 507.1 -25.5

Certificates of Deposit 227.4 0.0

Required reserves 1,182.9 11.6

Claims on other sectors 493.6 11.7 Liabilities to other sectors 100.1 -28.1

Other assets 493.6 11.7 Deposits of other residents 37.5 -30.0

Other liabilities 62.6 1.8

Capital and reserves 877.7 17.0

Total assets 4,169.4 36.6 Total liabilities 4,169.4       36.6

 April 2017
(millions of NAf.)



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer  12                                            Datum: 9 juni  2017 

   P a g i n a  | 67 
 
The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.82.2 million due mainly to transactions 

carried out by some commercial banks in Bonaire towards their accounts with the Bank. Also, the 

deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank increased 

as a result of interest payments on debt securities issued by the governments of Curaçao and Sint 

Maarten that are held by the Dutch State. These interest payments also explain the decline in the 

item “Government deposits” on the liabilities side of the balance sheet which was partly offset by 

the transfer of license fees by the Bank to the government of Curaçao. 

 

Meanwhile, the item “Liabilities to other sectors” dropped by NAf.28.1 million due mainly to the 

transfers by APC towards its accounts at the commercial banks. In addition, USONA3 made 

payments to creditors abroad regarding the construction of the new hospital in Curaçao. 

 

The item “Claims on other sectors” increased by NAf.11.7 million mainly because the Bank had not 

yet collected the license fees over the month of April from the commercial banks. Furthermore, the 

item “Official reserves” rose by NAf.13.1 million driven mainly by the transactions carried out by 

the commercial banks in Bonaire moderated by the net purchase of foreign exchange by the 

commercial banks at the Bank.  

 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.16.3 million as a 

result of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of March 2017. 

The increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was 

related to the rise in the market value of gold. 

 

 

Willemstad, May 22, 2017 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 

                                                           
3 USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao. 

 

 

 


