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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FRANCOIS, VENTE 

voorheen wonende te KING CACTUS ROAD # 

19, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan THE BUSINESS GROUP 

OF ST. MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

KING HEMET ROAD # 9, OYSTER POND, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SCOTCH HOUSE 

TRADERS N.V. voorheen gevestigd te BUSH 

ROAD # 22 APT 2 , CUL DE SAC , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VINAS PAZ-MACKAY 

ESPINOSA DBA GENESIS voorheen wonende 

te L.B.SCOT ROAD # 87, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MITCHELL-JIMENEZ 

PANIAGUA, BENITA voorheen wonende te 

KING OF THE SEA ROAD # 46, THE KEYS, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JOHNSON STACY-ANN 

voorheen wonende te KING HEMET ROAD # 

58, OYSTER POND, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.10 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HUGHES SANDRA 

JOYCELINE voorheen wonende te DEFIANCE 

ROAD 9-B , DEFIANCE , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MARKS EXPRESS 

LAUNDRY MAT N.V. voorheen wonende te 

L.B.SCOT ROAD # 107, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DONALD CANNEGIETER 

CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET 56,, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan NOLTEN TAMARA 

TITIANA voorheen wonende te KING HEMET 

ROAD # 5, OYSTER POND, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.10 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FELIZ TEODORA voorheen 

wonende te , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan EBONAY SALON N.V. 

voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD Z/N, 

CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 25 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ISLAND BUNKERING 

N.V. voorheen gevestigd te GROUND DOVE 

ROAD # 2, POINT BLANCHE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SWEET INTERNATIONAL 

CUISINE N.V. voorheen gevestigd te BAIE 

NETTLY BEACH CLUB APP. 4070, MARIGOT 

SAINT MARTIN F.W.I., thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GUERRIER JESTAN DBA 

THEY KEY TREASSURE DRIVING SCHOOL 

voorheen wonende te CINNAMON CACTUS 

DRIVE #48 , SUCKERGARDEN , thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SRI SAI N.V. DBA 

HARBOR POINT voorheen gevestigd te L.B. 

SCOT ROAD Z/N, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ISLAND SPIRITS DUTY 

FREE N.V voorheen gevestigd te 

GROUNDDOVE ROAD #5,, POINTE 

BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHRISTIAN LEROY 

ALFONSO voorheen wonende te COLUMN 

CACTUS DRIVE # 11, SUCKERGARDEN, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.16 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan OM NAMAH SHIVAYA N.V 

DBA TEXACO STARMART voorheen gevestigd 

te BUSH ROAD # 81 , CUL DE SAC , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan C.I.R.E ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD 

131, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 25 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARPIOS IMPORT N.V. 

voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD 

#89 G,, POINTE BLANCHE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TROPICAL MOODS N.V. 

DBA THE JERK GRIL & BAR voorheen 

gevestigd te BUSH ROAD # 66, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ALLEN THOMAS ALBERT 

voorheen wonende te CHARITY DRIVE #35 , 

CUL DE SAC , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BAUTISTA JUSTO JOSE 

DBA JOSE CONSTRUCTION voorheen 

wonende te L.B. SCOT 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. 25 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ENGINEERING & 

MANAGEMENT CONSULTING COMPANY 

N.V. DBA EMCS voorheen gevestigd te 

GROUNDDOVE ROAD APT. 26, POINTE 

BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MAGO, MARIA 

HORTENCIA voorheen wonende te BUSH 

ROAD # 68, UNIT 2, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats  op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARIBBEAN BUSINESS 

SUPPLIES ( ST.MAARTEN) N.V. voorheen 

gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD #74 , 

lower princess quarter , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  07 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan OOSIE'S N.V. voorheen 

gevestigd te L.B. SCOT ROAD 87, CUL DE 

SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MARTIMPEX N.V. 

voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD 

APT. 6, POINTE BLANCHE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KAVI REAL ESTATE N.V. 

voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 70, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PROFESSIONAL 

ELECTRONIC TEAM AND ELECTRICAL 

COMPAN voorheen gevestigd te A.TH. 

ILLIDGE ROAD # 101 , lower princess 

quarter , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  07 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ZOQUIER ALISON 

MANUEL voorheen wonende te L.B. SCOT 

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. 25 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CUEVAS NICOLAS 

voorheen wonende te KING OF THE SEA 

ROAD 28, THE KEYS, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ROOFLINE 

INSTALLATIONS N.V. voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE # 5-B, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LIGHT HOUSE 

EDUCATIONAL FOUNDATION voorheen 

gevestigd te L.B. SCOTT 125 , CUL DE SAC , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GONZALEZ HENRIQUEZ, 

JOSE ORLANDO voorheen wonende te L.B. 

SCOT 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. 25 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SURBERBI PEREZ, 

YORKI voorheen wonende te KING OF THE 

SEA ROAD 22, THE KEYS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan NEW YORK NAILS N.V. 

voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 77, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SURY COMPANY N.V. 

voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD 

#80, , lower princess quarter , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  07 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GLEN-ROVER MELONEY 

NICOLA voorheen wonende te L.B. SCOT 

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. 25 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan UPPER PRINCESS 

QUARTER COMMUNITY COUNCIL voorheen 

gevestigd te KING OF THE SEA ROAD # 1, 

THE KEYS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JAHENECO REALTY N.V. 

voorheen gevestigd te LONG WALL ROAD #6, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.23 april 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

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

PETERS SHELL STATION voorheen gevestigd 

te L.B. SCOT ROAD Z/N , CUL DE SAC , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 april 2019, 

door de Ontvanger te  St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan E.E.G.(ENTERPRISE 

ELECTRITIQUE GENARAL) N.V. voorheen 

gevestigd te L.B. SCOT ROAD # 4, CUL DE 

SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GORDON JUNIOR 

LETWORTH voorheen wonende te KING OF 

THE SEA ROAD # 14, THE KEYS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan YIMLA DBA BUY RITE 

voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 28, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIRECTOR MOORJANI, 

HARESH HARIAM AANSPR. KADOTIQUE 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 

20 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan AZOR, DEVAIS voorheen 

wonende te L.B. SCOT ROAD 13, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HENRY JUDITH voorheen 

wonende te KING OF THE SEA ROAD # 58, 

THE KEYS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan WILLY'S BAKERY N.V. 

voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 24, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson,  

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BELISARIO YEAN 

ANGELITA voorheen wonende te L.B. SCOT 

ROAD 5 , CUL DE SAC , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VRUTAAL HUMFRIED 

JUAN DBA VRUTAAL PLUMBING & IRON 

CO. voorheen wonende  te L.B. SCOTT ROAD 

#11-A, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 02 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DANIEL 

PIERRE ALS DIR. D'VIBE ST. MAARTEN N.V. 

voorheen wonende te WATLING ISLAND 

ROAD # 13, MADAME ESTATE, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TOP CUT 

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

ILLIDGE ROAD 28, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.02 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KATSMAN 

KYRA voorheen wonende te  ,  , thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KINGDOM OF 

BEAUTIFULL MIND N.V. voorheen gevestigd 

te AIRPORT ROAD #19,, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 02 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JBH 

PROFESSIONAL & SECURE SERVICES N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 44, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WORLD 

SHARE DEVELOPMENT N.V. voorheen 

gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 24 

UNIT-C, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.02 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MARTINEZ 

NICOLAS voorheen wonende te  ,  , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  16 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LERISSON 

LUIS VITAL voorheen wonende te BALSAM 

DRIVE #4, CAY HILL, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 02 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan JLB DIFFUSION N.V. DBA 

END UP voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD UNIT #68 24-A, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BIGNET SINT 

MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te P/A 

PUERTO DEL SOL UNIT 203 WELFARE 

ROAD, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MEERTEN 

TEREVOR MARIA voorheen wonende te  ,  , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MARINE 

HOUSE N.V. DBA THE CREWHOUSE ST. 

MAARTEN RUSTY ROCKET voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 130, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 23 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JEAN BLANC 

BERTHA voorheen wonende te BARRIGTONIA 

DRIVE # 3, COLE BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GEETIKA 

CREATION N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT BOULEVARD, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.06 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd,  

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PRESCOD 

ALVIN ALS DIR. VAN PLUMBITEC N.V. 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER 

ROAD #64 , CUL DE SAC , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 januari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess,De 

urwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

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

DBA LOS ARRIESOS voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 57, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GRANVIEL 

ELIGIA DBA EL RENCONCITO BAR AND 

RESTAURANT voorheen wonende te WATER 

FRONT 3 APT 3B, COLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HEADMADE, 

HEADMADE FACTORY N.V. voorheen 

gevestigd te 162 RHINE ROAD, LOW LANDS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.03 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DICKENS 

JUNIOR BAIRION voorheen wonende te 

LITTLE BAY ROAD # 14, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MAHER 

CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 17 

OPAL ROAD, PELICAN KEY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.03 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VAN DER 

WOUDE, JURGEN HENK T. voorheen wonende 

te  ,  , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PINK 

IGUANA N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD #69, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 23 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

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 GUZMAN DORIS MARIA 

voorheen wonende te WELLINGTON ROAD # 

1, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MIDLAND 

CONSULTING GROUP voorheen gevestigd te 

PUERTA DEL SOL, WELFARE ROAD, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.03 mei 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VAN ZOEST 

MARIA voorheen wonende te, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SHAWARMA 

IMPERIAL N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 11, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

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 GOLDEN DREAMS N.V. 

voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 

# 33, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan POZO DE 

JESUS, DIONICIO voorheen wonende te 

A.TH. ILLIDGE ROAD #17, LOWER 

PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.02 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WORLD 

WIDE PC PROS B.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #5 SUITE 5 , PHILIPSBURG 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SXM RENT 

AWAY N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD #72, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 23 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd,  

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

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 GLORIA BAR & 

RESTAURANT N.V. DBA BRAZIL CAFE 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD MAHO 

PLAZA 43/44, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SAFETY 

FIRST MARINE EQUIPMENT & SERVICES 

B.V. DBA THE SAFETY PELICAN voorheen 

gevestigd te 3F JOBCO COMPLEX,COLEBAY 

WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.03 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MOMEC N.V. 

voorheen gevestigd te LUCAS TREE DRIVE # 

2B , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE COW 

STEAKHOUSE N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 69, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 2019, 

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 JOY  FROZEN  YOGURT  BAR 

N. V. DBA JOY voorheen gevestigd te RHINE  

ROAD 1 SHOP # 35, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SINT 

MAARTEN COURIER SERVICES N.V. 

voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 

78--B, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.02 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JAI SHREE 

KRISHNA N.V. voorheen gevestigd te VAN 

GOGH STREET # 4 , MADAME ESTATE , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ANDRES 

POLINA, LUIS ALBERTO voorheen wonende 

te A.J.C. BROUWER ROAD #46, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ANSTONE 

ENTERPRISES NV voorheen gevestigd te 

GEORGE CLEMENT DE WEEVER DRIVE # 17, 

UNION FARM, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TERRERO 

LUIS MANUEL DBA L.T. BODY WORK 

CENTER voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE 

ROAD 298, LOWER PRINCESS QUARTER, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.02 mei 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TUTTO 

BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 71 UNIT C -08 , COLE 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARISEARCH 

N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER 

ROAD #4, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

CONSULT.BUR.FOR GEN.LAB.AND SOCIAL 

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

ILLIDGE ROAD # 24, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan POLLARD-

HERCULES MAYREST A. voorheen wonende te 

NARROW DRIVE # 56A, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.08 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN 

SCISSORS AND LOOKS N.V. voorheen 

gevestigd te WATLING ISLAND ROAD # 2 , 

MADAME ESTATE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

CHRISTELLE'S RELOOKING CENTER N.V. 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD UNIT # 1, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 24 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CRYSTAL 

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

ILLIDGE ROAD 26, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2019, 

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 LE COQ RAYMOND voorheen 

wonende te SIMPSON BAY ROAD #2, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

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 24 april 2019, 

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 MELGLICIOUS N.V. 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 7 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  01 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

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 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KIRLIS 

ENTERPRISES N.V. DBA JOURNEYS 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD # 4, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DORMOY 

JOSEPHINE LORETTA DBA BELVEDERE 

MINI MARKET voorheen wonende te #15 

LANE OVER THE BANK,, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 

maart 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

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 april 2019, 

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 VAN DEN BOSCH ROY 

BARRY voorheen wonende te SIMPSON BAY 

CORNER # 57, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.11 april 2019, 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 24 april 2019, 

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 THE DELIGHT N.V. voorheen 

gevestigd te RHINE RAO # 106 , LOW LANDS 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

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 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

MAINTENANCE XPERTS N.V. voorheen 

gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD # 1, 

CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd,  

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DURONI N.V. 

voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 

# 4-B, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  29 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MW BELL, 

JANICE VIRGINIA ZIJNDE DIREKTRICE 

VAN ONE PEOPLE BAR AND RESTAURANT 

N.V. voorheen gevestigd te TEAKTREE DRIVE 

# 2, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 april 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

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 ETZIG N.V. voorheen 

gevestigd te VAN GOGH STRAAT 4 UNIT 1 , 

MADAME ESTATE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  17 april 2019, 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 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MEGA 

TRADERS N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. 

BROUWER ROAD #100-A, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ERCHEVAL 

N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD # 4-1 B, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LEHMANN 

ROLFF DBA INTER COIFFURE voorheen 

wonende te SIMPSON BAY YACHT CLUB # 

24, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.08 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ALEXANDRE 

VACILON voorheen wonende te CLARK'S 

DRIVE # 11 , CAY BAY , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 maart 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

NATHAJEROMAAL N.V. DBA MY NEW LIFE 

BY CAMBRIDGE IN SXM voorheen gevestigd 

te A.J.C. BROUWER ROAD #4 UNIT-2P/K, 

CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FACTORPLUS 

ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWERS ROAD # 4 UNIT 1C 

YOGESH COMMERCIAL COMP, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PARIS 

BEAUTY SALON N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET # 76D, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.02 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ALUMINUM 

CENTRE SXM N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 65 , SIMPSON BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 29 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MELMIK 

AVIATION N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen 

 

  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FIRAS 

ENTERPRISES N.V. DBA 1,2,3,4 & MORE 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD #100 A, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan UNIVERSAL 

WELDING N.V. voorheen gevestigd te 

DIAMOND ESTATE # 2, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BEST OFFER 

CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 

BACK STREET #138, , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 29 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JOAVIR 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD # 9, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 24 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FIT GOES 

FAST N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. 

BROUWER ROAD UNIT 4-2F, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SXM 

PHOTOVISION N.V. voorheen gevestigd te , , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.16 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIMAX 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #41, , 

SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  23 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 29 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CORSAN 

HOLDING N.V. voorheen gevestigd te HOOFT 

STRAAT # 12, MADAME ESTATE, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan IN VEILIGE 

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

ILLIDGE ROAD, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 

BAKERY SUPPLIES SINT MAARTEN N.V. 

voorheen gevestigd te KOOLBAAI VILLAS 

#12-A, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.26 oktober 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DRIVE IN 

PIZZA N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD 19 A , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FOREIGN 

FORMED CORPORATION voorheen gevestigd 

te , , thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JET CAR 

WASH & LAUNDROMAT N.V. voorheen 

gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 44, 

LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CORIMAR 

N.V. voorheen gevestigd te 2ND FLOOR 

FRONT STREET 42, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.16 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 12                                          Datum: 07 juni 2019 

   P a g i n a  | 34 
 
 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan EMOLA  N.V. 

voorheen gevestigd te PARADISE MALL #67 

SUITE # 4-B , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ALLEN, 

TRUDY PATRICE voorheen wonende te 

GIBBS' DRIVE 3B APT 2, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KASPER 

JAMES E voorheen wonende te 1240 

SANDPIPER LANE, , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 april 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GARCIA 

SILVESTRE DULCE MARIA voorheen wonende 

te CARNATION ROAD #4, MARY FANCY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.09 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

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 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FORD ERICA 

MAUREEN voorheen wonende te T.A. 

KRUYTHOFF ROAD 4-C , COLE BAY , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan EXIL 

BENISSOIT DBA MAYOTTE BAR & 

RESTAURANT voorheen gevestigd te A.J.C. 

BROUWERS ROAD # 46, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NATURAL 

ACTS N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. 

BROUWERS RD, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HODGE 

DANIEL DBA SANDIS PET PARADISE 

voorheen wonende te , , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.16 april 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 12                                          Datum: 07 juni 2019 

   P a g i n a  | 36 
 
 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HD SXM N.V 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 11 , 

SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  23 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MANNKONG 

N.V. voorheen gevestigd te QUEEN PALM 

ROAD # 8, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess,  

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TED DOOR 

SPECIALITY N.V. voorheen gevestigd te A. 

TH. ILLIDGE ROAD 22, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 

NUTZ ACTIVITIEZ N.V. voorheen gevestigd te 

GOLDEN RAIN TREE DRIVE UNIT E 9, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.12 

maart 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 

PEDAL B.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD # 130 , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MGT 

MANAGEMENT voorheen gevestigd te 

SIMPSON BAY YACHT CLUB, WELFARE 

ROAD, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen 

  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SONG LINES 

N.V. voorheen gevestigd te A.C. 

CANNEGIETER STREET # 8, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 

CLOTHING N.V. voorheen gevestigd te 

GEORGE CLEMENT DE WEEVER DRIVE # 21, 

UNION FARM, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.02 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THOMAS, 

HENSWORTH DARIUS voorheen wonende te 

CARNATION ROAD #4, , MARY'S FANCY , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

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 24 april 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NINELIVES 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 19 

E, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 23 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KRAATS LAURENS 

HENDRIK MARTINUS VAN DER voorheen 

wonende te L.B. SCOT ROAD 8, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 

april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

Bij exploot van 24e mei, 2019, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg St. Maarten, gelaten, ten 

verzoeke van Raj Persaud, vonnis van het 

Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 

St.Maarten, van de 6e mei, 2019 waarvan de 

echtscheiding is uitgesproken tussen, Raj 

Persaud  wonende op St.Maarten en 

Altagracia Yanis Pantophlet  zonder bekende 

woon of verblijfplaats op St.Maarten. 

( E 175/2018 -SXM 201801581)                                                 

De deurwaarder,                                                                              

S.M. APON 
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AANKONDIGING 

Bij exploot van 9e mei 2019, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van MEVROUW HEATHER LYNN 

FISHER, gedomicilieerd ten kantore van mij 

deurwaarder alsmede aan de Falcon Drive te 

Harbour View te Philipsburg,  Sint Maarten, ten 

kantore van Lexwell Advokaten, en gemachtigd 

de advokaten mrs. W. Nelissen en C. Wasiela, 

ten laste van DE HEER TYREL TAYLOR, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats te Sint Maarten, 

BETEKEND: Conservatoir Beslag van het 

Gerecht in Eerste Aanleg,  beschikking dd. 

11e april 2019. 

De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploit van de 23ste mei 2019, heb ik,  

Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht  

in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 

gevolggevende aan een beschikking van de E.A. 

Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten, van 

de 10de mei 2019, OPGEROEPEN: GRANVILLE 

BROWN & LEONARIS ARRINDELL, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten,  voor de terechtzitting van: dinsdag 

de 3de september 2019, des voor/na 

middags te 08.30 uur, ten Raadhuize te 

Phillipsburg, teneinde op de door: TERESITA 

LEE (weduwe MOCK), gedomicilieerd op Sint 

Maarten ten kantore van dhr. E.I. Maduro, nion 

Road # 120-C, tegen hen ingestelde vordering 

te antwoorden.SXM 201900457 A.R. No: 

106/19 

De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 

 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploot van 16e mei 2019, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van De vereniging van 

eigenaren KANAAL BUILDING OWNERS 

ASSOCIATION, gevestigd en kantoorhoudend 

op Sint Maarten die voor deze woonplaats kiest 

ten kantore van mij deurwaarder alsmede in de 

Vineyard Building aan de Buncamper Road 33 te 

te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van 

HBN Law, en gemachtigd mrs. C.R. Rutte en 

C.F. Klooster, ten laste van DE ERFGENAAM 

OF DE ERFGENAMEN VAN DE HEER REGIS 

RAYMOND RAOUL JEAN-PIERRE MARTEL, 

VOOR ZOVER BEKEND ZIJNDE MEVROUW 

PIERETTE MARTEL wonende te Frankrijk aan 

het adres 39 Av. Jean Jauves te Cazouls les 

Beziers, tevens zijnde de laatst bekende 

woonplaats van Regis Raymond Raoul Jean-

Pierre Martel, (aldus) zonder bekende woon- of 

verblijfplaats hier te lande, BETEKEND: 

Conservatoir Beslag van het Gerecht in 

Eerste Aanleg,  beschikking dd.24e april 2019.  

 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

ECHTSCHEIDING 

 

Bij exploot van 24e mei, 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Officier van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg St. Maarten, gelaten, ten 

verzoeke van Raj Persaud, vonnis van het 

Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 

St.Maarten, van de 6e mei, 2019 waarvan de 

echtscheiding is uitgesproken tussen, Raj 

Persaud  wonende op St.Maarten en Altagracia 

Yanis Pantophlet  zonder bekende woon of 

verblijfplaats op St.Maarten.( E 175/2018 -SXM 

201801581) 

                                                                                 

De deurwaarder, S.M. Apon 
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       No.652/2019 

 

 

 
 

LANDSBESLUIT 

 
Van de 27 Mei 2019, no. LB- 19/0306 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 
- dat de functie van Secretaris van de Algemene Rekenkamer per 31 januari 2019 vacant is; 
- dat bij besluit van het bestuur de heer Keith de Jong is voorgedragen voor de functie als 

Secretaris van de Algemene Rekenkamer; 
- dat op 15 maart 2019 een verklaring van geen bezwaar, in de zin van artikel 44 van de 

Landsverordening Veiligheidsdienst Sint Maarten is afgegeven voor de heer K. de Jong. 

 
Gelet op: 
 
- artikel 4 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer 
- het Reglement arbeidsvoorwaarden secretaris Algemene Rekenkamer (LB-12/0047) 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

De heer Keith de Jong, geboren op 11 juni 1985, wordt met ingang van 1 april 2019 voor onbepaalde 

tijd benoemd in de functie van Secretaris van de Algemene Rekenkamer. 

Artikel 2 

Het Reglement arbeidsvoorwaarden secretaris Algemene Rekenkamer is van toepassing. 

Artikel 3 

De aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit. 

Artikel 4 

Dit Landsbesluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan en werkt terug tot en met 

1 april 2019.  

 

Philipsburg, 27 Mei 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 

De Minister van Algemene Zaken 
 

Minister van Algemene Zaken 
Philipsburg, 3 juni 2019 
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    SINT MAARTEN  

                                                                             Dr. Victoriano Hesiquio Oleana                                                                                                                                            
 Harbour View building,  
                                                                                                         Sparrow road # 4,  
                                                                                                         Philipsburg, Sint Maarten 
 victoroleana@yahoo.com 
 
                                                                                                              
        
 
Your number:       Your letter of:       Our number: 13430 Dept.: Department of Public 
Health 
 
Subject: establishment request Dr. Victoriano Hesiquio Oleana, Medical Doctor.                                                                                                                                          
 
                                                                                                                     Philipsburg, May 17, 2019 
 
Dear Dr. Oleana, 
 
This letter serves to inform you of the outcome of the assessment of the request for your 
establishment as a medical doctor (basisarts) on St. Maarten. 
 
You do not require exemption from the ordinance restricting the establishment of medical 
professionals due to the fact that one of the below mentioned categories is applicable to 
you;  

a. Dutch nationality, born in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius or Saba; 

b. Dutch nationality, born before January 1st, 1986, in Aruba, and residing on 

January 1st, 1986, in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius or Saba; 

c. the children of the persons in category a and b,  

 

Your qualifications as a medical doctor  have been assessed according to the standards 

stipulated in the national ordinance regulating the practice of medical professionals, and it is 

concluded that you meet the applicable competencies to practice as a medical doctor on Sint 

Maarten.  
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You are therefore required to take the oath. The Department of Public Health will facilitate this 

process as well as provide you with a uni-code. 

 

As Minister responsible for Public Health, it is an honor to include you in the registrar of 

medical professionals as a Medical Doctor. Your contribution to the further development in 

improving the quality of healthcare on St. Maarten will be highly valued. 

 
Sincerely,  
 
      
Mr. Emil Lee  
Minister of Public Health, 
Social Development and Labour  
Philipsburg May 17, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurskantoor∙Soualuiga Road #1 

Pond Island  Great bay∙Sint Maarten 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  

The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description. 

Building Permit 
no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasuremen

t 

Description of 
building activities 

Date 
Issued 

BP#034/2019 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER, 

CLAUDE ESTATE,  

CLAUDE ESTATE RD. #26 

CA  271/2005 

 

  

Residential 
18-Apr-19 

BP# 231/2017 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER, 

NAZARETH,  

J.D.MEINERS RD. #4 

CA  183/1991 Residential 23-Apr-19 

BP#135/2018 

 

GREAT BAY,   

PHILIPSBURG,  

FRONTSTREET #67 

CA 237/2014 

 
Commercial 29-Apr-19 

BP#120/2018 

 

LOW LANDS,  

MAHO BAY,  

HUDSON RD. #3 

CA 023/2009 

CA 024/2009 
Residential 

29-Apr-19 

BP# 007/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

GUANA BAY,  

GUANA BAY RD. #106 

CA 100/1969 

 Other 
29-Apr-19 

BP#039/2019 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

DAWN BEACH,  

GREEN STAR SHELL RD. 

#58 

CA 383/1991 
Other/Wall 

 
2-May-19 

BP# 278/2018 

 

LITTLE BAY,  

CAYHILL,  

WELGELEGEN RD. #22 

CA 152/1990 
Residential 6-May-19 

BP#181/2018 

 

SIMPSON BAY,  

AIRPORT,  

AIRPORT RD. #48 

CA 132/1992  

CA 241/1999 
Commercial 6-May-19 
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BP#180/2017 

 

CUL DE SAC,  

INDUSTRIE,  

CHARITY DR. #9 

CA 042/1976 Residential 6-May-19  

BP#159/2015 

 

SIMPSON BAY,  

BEACON HILL,  

WHITE SANDS RD. #30 

 

CA 103/1984 Residential 6-May-19 

BP#012/2019 

 

COLE BAY,  

COLE BAY,  

DR.TJON-SIE-FAT STR. #33 

CA 185/1981 Residential 20-May-19 

BP#212/2018 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER, 

MADAME ESTATE,  

WATLING ISL. RD. #1 

CA 130/1986 Residential 20-May-19 

BP#131/2018 

 

LITTLE BAY,   

CAYHILL,   

PUMA RD. # 14, 15, 16 

CA 303/1980 Residential 20-May-19 

BP#240/2018 

  

SIMPSON BAY,  
SIMPSON BAY,  

WELFARE RD. #68 
CA 402/1990 

Commercial/Resid

ential 

 

21-May-19 

BP#289/2018 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER, 

BELVEDERE,  

FOGA ESTATE RD. #11 

CA  381/2007 

 
Residential 27-May-19 

BP#161/2018 

 

COLE BAY,  

BILLY FOLLY,  

SAPHENE DR. #13 

CA 237/2004 

 
Residential 27-May-19 

BP#076/2018 

 

GREAT BAY,  

PHILIPSBURG,  

FRONTSTREET #104 

CA  

212/1993 

 

Commercial 27-May-19 

BP#058/2018 

 

SIMPSON BAY,   

SIMPSON BAY VILLAGE,  

FR.ALFIE HEILLEGGER DR. 

#3 

CA 

125/1979 
Residential 27-May-19 

BP#290/2018 

 

LITTLE BAY, 

 BLIJDEN’S DRIVE #12 

CA  

185/1998 Residential 28-May-19 
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BP#293/2018 COLE BAY, BILLY FOLLY, 

CITRINE RD. #3 

CA 050/1979 

CA 008/1978 
Residential 29-May-19 

BP#149/2017 

CUL DE SAC, 

 EBENEZER ESTATE,  

VALLEY ESTATE ROAD#37 

CA 169/2010 

CA 170/2010 
Residential 

3-Jun-
19 

BP#163/2018 

LOWER PRINCE’S 

QUARTER, OVER THE 

POND,  

BAHAMAS DR. #1 

CA 244/2016 Residential 3 –Jun-19 

 

 

Objection/Appeals clause: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Objection: A note of objection can be filed by persons affected by a decision against the administrative 

decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings 

(Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of sending or issuance 

of the decision as indicated on the overview. The note of objection may be submitted to the same 

administrative authority that made the administrative decision. 

 

Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by a decision, in accordance with article 7 jo. 16, of 

the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), 

may appeal the decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks after the day of 

sending or issuance of the decision as indicated on the overview. 

 

                                                                                                                                        

Hindrance 
Permit no. 

Applicant 
Location of 
Activities 

Certificate of 
Admeasureme

nt 

Description of 
Hindrance 
Activities 

Date 
Issued 

HP.17.15 
FT 

Development 
Ltd 

JORDAN ROAD 
#15, 

CUPE COY 
CA 228/2005 

Generator, Fuel 
storage, Sewage 

Treatment 
Installation and 
large swimming 

pool 

21-May-19 
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Overzicht wetgeving 
 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te 

maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van 

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 

Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 

Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

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

de Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

Beoogde datum 

inwerkingtreding 

Hyperlink voor 

wetgeving 

AB 2019, no. 22 

Landsbesluit houdende 

algemene maatregelen van de 

22e mei 2019 tot vaststelling 

van een bekostigingssysteem 

voor het onderwijs en regels 

inzake de procedure tot 

indiening en behandeling van 

aanvragen voor bekostiging 

(Landsbesluit bekostiging 

onderwijs) 

22 mei 2019 

treedt, zodra in het 

Afkondigingsblad is 

geplaatst, in 

werking met 

ingang van de 

eerste dag van de 

zevende week na 

datum 

bekrachtiging 

(4 juli 2019) 

http://www.sintmaa

rtengov.org/govern

ment/AZ/laws/Page

s/Official-

Publications.aspx 

 

 

 

2.  

In werking getreden wettelijke regelingen  

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

Beoogde datum 

inwerkingtreding 

Hyperlink voor 

wetgeving 

AB 2019, no. 21 

Regeling van de Minister van 3e 
juni 2019 tot wijziging van 
bijlage A bij het Besluit 
rechtspositie Korps Politie Sint 
Maarten.  
 

4 juni 2019 

5 juni 2019 en 

werkt terug tot 

1 juni 2019 

http://www.sintmaar

tengov.org/governm

ent/AZ/laws/Pages/O

fficial-

Publications.aspx 

 

 

 

3 

 

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 

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

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum bekrachtiging 

 

- - 

 

- 


