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ANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 CRITTENDEN IVAN 

HAROLD voorheen wonende te WELFARE 

ROAD 68-B APT.A, COLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  13 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 20 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 COURREGES GEORGES 

MARIE MICHEL voorheen wonende te 

ZIRCON ROAD #7, BILLY FOLLY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.13 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 21 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 THE TIDES 

RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

SIMPSON BAY ROAD # 117 , SIMPSON BAY 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 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 27 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 EDIBLE 

BOUQUETS N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 85-A, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 22 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 15 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 CUPECOY VILLAGE 

DEVELOPMENT NV DBA PORTO CUPECOY 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD #182, 

CUPE COY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Da vid Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, va het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderig van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan 

deAmbtenaar van het Openbaar Ministerie op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, an DAVIS 

EDOURDO A voorheen wonende te L.. SCOTT 

ROAD # 2 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  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 THE WISH 

DANCE CLUB N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #61-A , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 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 27 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 FLOR DO 

CARIBE CONCIERGE SERVICE N.V. voorheen 

gevestigd te WHITE SANDS ROAD 7A, 

BEACON HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 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 15 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 DREAMS INTERNATIONAL 

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

LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 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 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DE TUIN N.V DBA 

SATARA voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD #93, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 MR. KARIM 

M.A. KOMLA DIR. OF TRANSGLOBE 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 12, , SIMPSON BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 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 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HODGE ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te ARCH ROAD # 63-

B, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 MR. MADHAVEN, CHOTODY 

SETHU, DIR OF EASTWEST TECHNOLOGIES 

N. V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

20-C ,, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 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 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan EUROPEAN PLUMBING 

COMPANY voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD, LA PALAPA UNIT 7, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 ZEGZEL 

INVESTMENT COMPANY N.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD 108 UNIT 4 , 

SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 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 27 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 KAFE 

KONCEPT INTERNATIONAL N.V. voorheen 

gevestigd te WELL ROAD JOBCO PLAZA 3, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 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 15 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 ENTERTAINMENT PARK 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

76, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 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 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FLAMINGO FOOD & 

BEVERAGE N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD UNIT 1 # 108, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 mei 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 SPLENDID LIVING N.V. 

voorheen gevestigd te WELL ROAD UNIT 9 , 

COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 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 27 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 HYACINTH PETIT-

LEBACKS ALS DIR. AANSPR.  L'EXCLUSIF 

N.V. DBA L'EXCLUSIF SALON voorheen 

gevestigd te SR. PATIENTA HOUTMAN RD 

17, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 21 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 ACOSTA 

ALEXANDRA MARIA voorheen wonende te 

A.TH. ILLIDGE ROAD # 294, 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  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 FRANCMAR GARAGE N.V. 

DBA AUTOZONE voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE # 3, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.16 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 22 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 BFT 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C BROUWERS ROAD 100 , CAY HILL , 

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, 

Melissa  Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 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 NON-STOP TAVERN N.V. 

DBA NEWS MUSIC CAFÉ voorheen gevestigd 

te AIRPORT ROAD 344, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 20 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 BAILEY 

AISHA AMANDA KAMARIA voorheen 

wonende te #10 UMBRELLA CACTUS RD, 

SUCKER GARDEN, 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, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 FREE TIME N.V. DBA 

DAILY EXTRA FOOD MARKET voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #37,, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.16 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 22 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 BOSCH VAN 

DE HARRY  ROMALDO voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD #72 , SIMPSON BAY , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats  op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 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 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ADDA, LAHAMINE HAL 

ZIJNDE DIR. PARADISE RESTAURATION 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE RD #106,, 

CUPE COY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 EDWARDS, 

SIMONE ANTONETTE voorheen wonende te 

#6 MAGARETH BRUCE DRIVE, MIDDLE 

REGION, 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, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GILAR MANAGEMENT 

CONSULTANTS N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD UNIT 4  NR 108, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 mei 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 CARIBBEAN 

TURTLE INN N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #14 , SIMPSON BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 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 27 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 PAYNE BEVAN L. DBA 

CARIBBEAN V.I.P. voorheen wonende te SR 

MODESTA RD #14D,, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 21 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 FERNANDEZ 

COURIER SERVICES N.V. voorheen wonende  

te , , 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, 

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 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 GLETSJER NV. DBA ONE 

ELEVEN voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD #111,, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.16 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 22 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 CCR 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #34-B , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 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 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SANTOS-LUGO,  TERESA 

voorheen wonende te COLE BAY ROAD 67, 

COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 GWT 

CARIBBEAN  REGIONAL CENTER N.V. 

voorheen gevestigd te YOGESH COMMERCIAL 

COMPLEX UNIT 2-L, CAY HILL, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 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 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HOME CARE SERVICES 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 

LA PALAPA 7 & 8, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 COCCO 

WAYNE X. voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD 116 , COLE BAY , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  20 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 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SARIN N.V. voorheen 

gevestigd te JOBCO WAREHOUSE, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

mei 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 HAYDE GALE 

CHARMAINE DBA SHALOM FAMILY FOOD 

voorheen wonende te ZAGERSGUT ROAD 26 

APT B, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 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 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 INTERBORG N.V. 

voorheen gevestigd te WELLSBURG STREET 

5, 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 22 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 HILLOAKES 

ENTERPRISES N.V. DBA BANANA voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD 113 , SIMPSON 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 

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 27 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 SHAH AIR-

CONDITIONING & REFRIGERATION 

SUPPLIES N.V voorheen gevestigd te BETTY'S 

ESTATE # 10, BETTY'S ESTATE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 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 17 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 HIDALGO 

SANTANA SABINA voorheen gevestigd te 

PARAMARIBO DRIVE 3, MOUNT WILLIAM, 

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 20 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 LA FIBER OPTICS 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.13 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 22 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 JACOBS 

IRMINE SAMANTHA DINAIDA voorheen 

wonende te AIRPORT ROAD #31 , SIMPSON 

BAY , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 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 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SOREMAR HOLDING N.V. 

voorheen gevestigd te ORANGE GROVE# 16, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 LOZANDIER-

JN-BAPTISTE LORICIA voorheen wonende  te 

PARAMARIBO DRIVE 10, MOUNT WILLIAM, 

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, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LINGEN THEODORE 

JASPER VAN DBA JASPER'S LANDING 

voorheen wonende te AIRPORT ROAD 80, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 NECOL N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #14 A 

, COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 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 27 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 DHR. T. NANKU ALS DIR. 

AANSP. GESTELD TARA'S SOUVENIRS N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 36 - A, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 20 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 
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 MEYERS 

ROMIN voorheen wonende te 

A.J.C.BROUWER ROAD 3-B, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

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, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MEDIAN AVIATION N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA 

PALAPA UNIT10, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HENNA YVONNE 

RENFURM-ABENDANON DIR. SINT 

MAARTEN FLOWER GIFT & PARTY SHOP NV 

DBA MONIQUE'S FLOWER GIFT & PARTY 

SHOP voorheen gevestigd te CHARITY DRIVE 

# 21 , CUL DE SAC , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 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 L.H. ENTERPRISES N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 

130B, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 20 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 MINGO H H 

CENTRE & CO voorheen gevestigd te P.O. BOX 

209, , 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 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan NS PLUMBING N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA 

PALAPA 7, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas,  

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TIRANA CRUZ ALBERTO 

voorheen wonende te LEMON ROAD 13 , ST. 

PETERS , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 ASDIP N.V. DBA MATILDA'S 

voorheen gevestigd te WELFARE RD # 76, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 

PHILIPSBURG COMMUNITY BRASS BAND 

voorheen gevestigd te , , 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 20 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 RENARD FENELON voorheen 

wonende te AARON JACOB'S DRIVE 9, CAY 

BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.17 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 23 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SOTTILE GIUSEPPE 

voorheen wonende te WELGELGEN DRIVE # 

11 , CAY HILL (EAST) , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  20 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 NIATA ENTERPRISES 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. 24 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 RIJO SIMON 

voorheen wonende te ZAGERSGUT #31, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 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 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RICHARDSON 

FERNANDO voorheen wonende te 

CHRISTMAS CACTUS DRIVE # 2, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ROOSEBERG ESMAN 

FERNANDO DBA TULA EXCAVATERS 

voorheen wonende te JOHN PHILIPS ROAD # 

9C , NAZARETH , thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 PRO NAILS N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD 125 UNIT 1, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 

ROOPNARINE CHETRAM voorheen wonende  

te ZAGERSGUT LANE 6-C, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats  op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 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 20 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 RIJO PUENTE ANGELA 

voorheen wonende te A.TH ILLIDGE ROAD # 

9 -H, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 DONYA  CARPET INC. 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 

UNIT 3, 46 , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  20 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 28 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 PURE MEDIA GROUP N.V. 

voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL 

PLAZA UNIT 301 WELFARE ROAD # 68, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 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 
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 SAMSAB 

LIMITED voorheen gevestigd te P.O. BOX # 

801 THE VALLEY ANGUILLA, , 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  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 SUN TRUST N.V. voorheen 

gevestigd te G. CLEMENT DE WEEVER ROAD 

#10, UNION FARM, 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 24 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 EXCLUSIVE SIGNATURE 

N.V. voorheen gevestigd te SR. PATIENTA 

ROAD # 17 , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 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 28 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 RIVIERRA N.V. DBA NEXT 

CLUB voorheen gevestigd te RHINE ROAD 6, 

LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 THAKUR 

PANKAJ RAJU voorheen wonende te 

PARADISE ISLAND ROAD 80, MADAME'S 

ESTATE, 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, 

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 21 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 CASTRO 

MARIBEL voorheen wonende te A. TH. 

ILLIDGE ROAD 42, 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  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 HELCO ANTI-UV  N.V. 

voorheen gevestigd te ALMOND GROVE ROAD 

# 7- B , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 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 28 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 SAAKSHI CHHABRIA 

JEWELRY N.V. DBA GOLD CREATION 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD 11, LOW 

LANDS, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 THE 

BREAKERS N.V. voorheen gevestigd te 109 

WELFARE ROAD COLE BAY ST.MAARTEN, 

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 21 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 ESSENTIAL 

RIDERS N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD 12, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.20 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 24 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 PEAK REAL ESTATE 

SERVICES N.V. 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.  20 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 28 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 THE 

SOPRANOS N.V. voorheen gevestigd te MAHO 

HOTEL  UNIT # 33, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 YEUNG  KIN 

VA voorheen wonende te ZAGERSGUT ROAD 

#2, CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 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 21 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 HIGHWAY 

SUPRETTE N.V. DBA HIGHWAY GROCERY 

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.20 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 24 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 SANTA MARGARITA N.V. 

DBA DON CARLOS RESTAURANT voorheen 

gevestigd te SR. PATIENTIA ROAD 11 UNIT 

1 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  21 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 28 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 GLORIA BAR 

& RESTAURANT N.V. DBA BARZIL CAFÉ 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD MAHO 

PLAZA 43/44, CUPE COY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 YOUTH 

EXPLORERS FOUNDATION DBA Y.E.F. 

voorheen gevestigd te G. CLEMENT DE 

WEEVER ROAD # 48, UNION FARM, 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  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 KAFFE'  

P.J.I.A. N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD #99, UNIT 1- 08  P.O. BOX 4020, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.20 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 27 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 CYRUS 

MARKETING & PROMOTION N.V. voorheen 

gevestigd te PORTO CUPECOY 34 B , LOW 

LANDS , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 

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 28 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 HUSSEIN 

MOHAMED ALS DIR. AANSPR. PANORAMIC 

CAR RENTAL N.V. DBA CRUISE CAR & 

SCOOTER RENTAL voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 108 UNIT 2, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 PANTANASSE 

CHILEX voorheen wonende te PARAMARIBO 

DRIVE # 3, MOUNT WILLIAM, 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 21 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 THE CREW'S NEST BAR & 

RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #88, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 27 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 DANAUDIT 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

UNIT 312 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 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 28 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 NEON EYE N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 24, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 BLUE TANG 

N.V. voorheen gevestigd te TAMARIND PLAZA 

UNION ROAD # 133 SUITE F, 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 21 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 THE 

LANGUAGE LEARNING, INSTITUTE 

FOUNDATION voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 30, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 27 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 DES LIQOUR 

STORE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD UNIT #312 , COLE BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 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 29 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 EMS REALTY 

N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD # 9C, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 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 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BRANDY JOE LIMITED 

N.V. DBA BAYSIDE voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 8, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 THE LITTLE 

CANVAS LOFT N.V. voorheen gevestigd te 

WELL ROAD # 7, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.20 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 27 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 DFS ST.MAARTEN N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 

PRINCESS JULIANA AIRPORT Z/N , 

SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 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 29 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 FOREVER 

FASHION N.V. voorheen gevestigd te BACK 

STREET # 99-B, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 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 20 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHUGANI PRIVE N.V. 

DBA PRIVE voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD UNIT 109 3 B&C, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 THE PROFESSIONAL 

CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 

gevestigd te WELL ROAD # 76, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 27 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 ECOLOTECH 

N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD 

JOBCO PLAZA , COLE BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 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 29 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 KIN 

ELECTRONICS & ELECTRICAL COM. N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #51, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 20 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 29 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 SUNSHINE 

CAR RENTAL N.V. DBA PREMIER MOTORS 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #2, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 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 29 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 MURHILL 

N.V. voorheen gevestigd te HYBISCUS RD. 

#2, SAUNDERS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.24 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 29 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 AAN DE 

ERVEN VAN MOK SHUI MING DBA SHUI 

HUNG SUPERMARKET voorheen wonende te 

LB SCOT ROAD #146 , CUL DE SAC , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan 3 SWAMI 

COORPORATION N.V. DBA MR. J. HIRANI 

voorheen gevestigd te BACK STREET # 94, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juni 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 DAMAS 

JEWELRY N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET # 55, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.27 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KESUZY N.V. DBA NEW 

LOOK FASHIONS voorheen gevestigd te BACK 

STREET# 162 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 31 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RED CORD SERVICES 

N.V. voorheen gevestigd te BEACON HILL RD 

5,, BEACON HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 29 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan AVILA NANCY voorheen 

wonende te BACKSTREET 165-A, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juni 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 DIESEL OUTFITTERS 

N.V. voorheen gevestigd te COLE BAY 

INDUSTRIAL CENTER, WAREHOUSE 3B, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.20 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 05 juni 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 LOOK FOOK 

N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET # 

188 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  27 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 31 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan REGENCY PRIVATE FUND 

FOUNDATION voorheen gevestigd te 

FREEPORT PLAZA, EMMAPLEIN 1A, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 29 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 BARTOLO-TERESI LINA 

voorheen wonende te THE KEYS ROAD 28, 

THE KEYS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIR. DASWANI 

PRAKASH MOHAN SMARTCOM  N.V. 

voorheen gevestigd te TIGRIS ROAD #10-A 

12-B, LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.24 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 29 may 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, yuancito Mathew deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LOUNESS N.V. DBA 

ITALIAN SHOES voorheen gevestigd te OLD 

STREET # 111 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

yuancito Mathew, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 REID GILBERT GEORGE 

voorheen wonende te ARROWROOT ROAD 

#19, SOUTH REWARD, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 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 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BEN NEVIS LTD. ST. 

MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te , , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DISH NV DBA 

BUTTERCUP CAFÉ voorheen gevestigd te 

BLUE BELL DRIVE # 16, SAUNDERS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.31 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 LUCIANO, STANLEY ERIC 

voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 

72 , LOWER PRINCESS QUARTER , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 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 31 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RICHARDSON LINDA 

ANDREA voorheen wonende te MONTE VIDEO 

ROAD #9, UNION FARM, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 29 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BOCHER-WITMAN 

SHIRLEY ANN voorheen wonende te 

WELGELEGEN ROAD 30, CAY HILL (EAST), 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 

mei 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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.B. ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te THE KEYS 2, THE 

KEYS, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 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 06 juni 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 MAISON EN 

PROVENCE N.V. 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.  03 juni 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 31 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ROSARIO ELCO SUTAN 

voorheen wonende te ST. PETERS ROAD # 11, 

ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 29 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BRONALON N. V. 

voorheen gevestigd te BILLY FOLLY  ROAD# 

25, BILLY FOLLY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 EFB 

PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te , , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 06 juni 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 MIKE & INGA 

ENTERPRISES N.V. DBA THE SNACK TRAP 

voorheen gevestigd te BOBBY'S MARINA, JUA 

, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  28 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SIDDHIVINAK N.V. 

voorheen gevestigd te BACK STREET 98, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CANDLES BY DONNA 

N.V. 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.  22 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 EUROPEAN JEWELRY 

N.V. DBA ANGELIQUE voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 2022/MAHO REEF 

VILLAGE, LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.20 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 06 juni 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 MONTANAN 

CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #14 , SIMPSON BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SILVER & GOLD N.V. DBA 

PARKAY'S voorheen gevestigd te BACK 

STREET 96/2, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARIBBEAN EXPRESS 

GOURMET COFFEES & PASTRIES N.V. 

voorheen gevestigd te WATERFRONT ROAD 

#16, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 13                                          Datum: 21 juni 2019 

   P a g i n a  | 37 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FARHESS SEAFOODS 

N.V. voorheen gevestigd te LOCUS STREET 

31, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.24 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 MONTORO 

ARCHITECTURALS N.V. voorheen gevestigd 

te TOUCH ME NOT ROAD # 1-A , MARY 

FANCY , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 

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 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SIMPSON BAY ESTATES 

N.V. C/O LOOYENS & VOLKMAARS voorheen 

gevestigd te BILLY FOLLY ROAD #101,, 

BILLY FOLLY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARIBBEAN FLIGHT 

ACADEMY N.V. DBA C.F.A. CARIBBEAN 

FLIGHT ACADEMY voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 58, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FASHION FOR ANGELS 

N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 96-

C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 MOON SO 

BLUE N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET # 42 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 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 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SKULL ISLAND RECORDS 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

#33, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 

GREEN SOLUTION 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.  03 juni 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 05 juni 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 GOMES, LUZ DBA 

MARYLYNDY COMPANY voorheen wonende te 

BOITE # 254, APT. 104 HOTEL MONT 

VERNON 9715 SAINT MARTIN, , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats  op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.28 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 05 juni 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 MY LUCKY DAY N.V. DBA 

ROYAL FORTUNE voorheen gevestigd te 

A.J.C.  BROUWERS ROAD UNIT 2D , CAY 

HILL , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

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 06 juni 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 SONABER 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 

106, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 03 juni 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARLOT TILING 

COMPANY N. V. voorheen gevestigd te BACK 

STREET ST  MAARTEN   116, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 GREEN 

WHEELS N.V. voorheen gevestigd te BOARD 

WALK # 31, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.28 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 05 juni 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 NANCY SAM 

BEAUTY CENTER N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET # 39 UNIT 4E , PHILIPSBURG 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 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 juni 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 SOPARO N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #114, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 03 juni 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 10 juni 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 CFS ST. MAARTEN 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.  04 

juni 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 06 juni 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 ICE COOL 

N.V. DBA GELATERIA NILANO voorheen 

gevestigd te BOARDWALK BOULEVARD #14, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.28 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 05 juni 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 NELSON 

VANESSA ANNE voorheen wonende te 

ZAGERSGUT ROAD # 12 , CUL DE SAC , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 

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 05 juni 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 

SOPHISTICATED MERCHANDISE N.V. DBA 

STEP IN voorheen gevestigd te BACK STREET 

# 64, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHARLES JEAN YVIO 

voorheen wonende te WELFARE RD #18,, 

COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juni 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 ILLIS,  MARKS 

FREDERICK voorheen wonende te 

TANGERINE ROAD 44, ST. PETERS, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.27 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 06 juni 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 OGANDO 

GARCIA OCTAVIO EMANUEL voorheen 

wonende te WEST UNION ROAD #5, , COLE 

BAY , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 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 05 juni 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 SOUALIGA 

BROADCASTING N.V. voorheen gevestigd te 

BACK STREET # 59,, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 27 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHARLIE, FRANCISCO 

DBA CHARLIE & SONS CONSTRUCTION 

voorheen wonende te WILLOW TREE DRIVE 

# 6, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats  op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juni 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 ISELLA 

SERGIO DIR. OF GAMEX N.V. voorheen 

gevestigd te LA GUACHARITA # 148, LOW 

LANDS, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.22 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 28 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan OOSTBURG & KEYZER 

N.V. DBA CHRISTINE'S BEAUTY SALON 

voorheen gevestigd te BILLY FOLLY #37 , 

PELICAN , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  27 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 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 T.B.V. FANJANI MANOHAR 

PRITAMDAS DIR. OF BALJANI N.V. DBA  

GEEKAY TRADING voorheen gevestigd te 

LAUGHING BIRD ROAD # 14, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 06 juni 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHARTER HOUSE N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #68, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juni 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ISLAND TV GUIDE N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 82, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.24 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 PHOENIX 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #12 UNIT# 2-C, , SIMPSON 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

juni 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TCB ENTERPRISES N.V. 

DBA TANTRA NIGHT CLUB voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD #1, LOW LANDS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHENMYRO N.V. DBA 

U.S. COMPUTER PRODUCTS voorheen 

gevestigd te CUPECOY BEACH CLUB 116, 

LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan J.C.B RESTAURANT N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 80, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.22 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PRUJO N.V. DBA A-Z 

DISCOUNTS voorheen gevestigd te BACK 

STREET 90 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TERRES BASSES REAL 

ESTATE N.V. voorheen gevestigd te CUPECOY 

BEACH CLUB APT. 127, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 22 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 31 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan COULANGES 

MEDILORME voorheen wonende te SIMPSON 

BAY ROAD # 53, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 JOBO ROA 

LUIS voorheen gevestigd te AARON JACOBS' 

DRIVE #17, CAY BAY,  ST.MAARTEN, CAY 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.22 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 31 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan R & R. HEAVY 

EQUIPMENT N.V. voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE ROAD #19-A , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 THALGO 

CLINIC ST.MAARTEN N.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD #15, UNIT #4, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 20 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 05 juni 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 CRUISE 

SUPPLY N.V. voorheen gevestigd te 

EMMAPLEIN P.O.BOX 856, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 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  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 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 JOY BEAUTY 

SALON N.V voorheen gevestigd te SENNA 

DRIVE # 7 BUSH ROAD, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.23 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 03 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RAMIREZ DANIEL DBA 

DANIEL GARAGE voorheen wonende te 

SOUALIGA ROAD # 12 , PONDFILL , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 april 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan THE BIG FIVE CAFE N.V. 

voorheen gevestigd te BACK STREET# 66, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CRYSTAL RENTING N.V. 

voorheen gevestigd te WELLSBURG STREET 

#1, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  27 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 JUST 

CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te 

BOBBY'S MARINA, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.28 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 31 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RAMIREZ SANTO 

voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD 

98 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd,  

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TRATTORIA ROMA N.V. 

DBA PIZZA PASTA RESTAURANT voorheen 

gevestigd te MAHO SHOPPING CENTER, 

MAHO, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

mei 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VALENTINO'S ITALIAN 

BISTRO N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD PLAZA DEL LAGOS, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 WANNA 

HAVES N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD #99, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.06 juni 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 03 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WEST 

INDIES CONSULTING N.V. DBA THE 

BIGGER THE BETTER voorheen gevestigd te 

BUSH ROAD # 52 , CUL DE SAC , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  29 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 05 juni 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 VANDANA 

N.V. DBA VARIETY CENTER voorheen 

gevestigd te BACK STREET # 40, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  27 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 10 juni 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 WARNER, ALICE OPHILIA 

voorheen wonende te BUSH 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.04 juni 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 10 juni 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan YOUNG AND VIBRANT 

N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 

PLAZA 21 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 5e juni, 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 Brenda Valencia Barry, vonnis van 

het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 

St.Maarten, van de 23e april, 2019 waarvan de 

echtscheiding is uitgesproken tussen, Brenda 

Valencia Barry  wonende op St.Maarten en 

Jose Augustin Martinez Batista  zonder 

bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten.( 

E 153/2018 -SXM 201801418) 

                                                                                 

De deurwaarder, 

                                                                                 

S.M. APON 

 

 

 

OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 5e  juni 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op 

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

deurwaarder op St. Maarten. Opgeroepen: 

Peter Michael Lorainey, zonder bekende 

woon of verblijfplaats op St.Maarten aan de om 

op maandag de 9e  september 2019 te 10:40 

uur voormiddag ter terechtzitting van het 

gerecht in eerste aanleg op het eiland 

St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Sandra Bailey, eiser 

wonende op St.Maarten, te antwoorden (E 

66/19 – SXM 201900501) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

 

Bij exploot dd. 5e  juni 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op 

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

deurwaarder op St. Maarten. Opgeroepen: 

Labour Xperts Foundation, zonder bekende 

woon of verblijfplaats op St.Maarten aan de om 

op vrijdag de 28e  juni 2019 te 08:30 uur 

voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 

eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 

voor de behandeling van vorenbedoelde zaak 

Savitri Noraine Mohan, eiser wonende op 

St.Maarten, te antwoorden (KG 70/19 – SXM 

201900481) 

 

De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 6e  juni 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten. 

Opgeroepen: Goran Vuckovic, zonder 

bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten 

aan de om op dinsdag de 1e  oktober 2019 te 

8:30 uur voormiddag ter terechtzitting van het 

gerecht in eerste aanleg op het eiland 

St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak De besloten 

vennootschap Bobby’s Megayard B.V., eiser 

gevestigd op St.Maarten, ten deze 

gedomicilieerd ten kantore van de advocaat mr. 

S.J. Fox, te antwoorden (AR 125/19 – SXM 

201900530) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 6e  juni 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten. 

Opgeroepen: Joseph Gaspaop, zonder 

bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten 

aan de om op dinsdag de 1e  oktober 2019 te 

8:30 uur voormiddag ter terechtzitting van het 

gerecht in eerste aanleg op het eiland 

St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak De besloten 

vennootschap Bobby’s Megayard B.V., eiser 

gevestigd op St.Maarten, ten deze 

gedomicilieerd ten kantore van de advocaat mr. 

S.J. Fox, te antwoorden (AR 124/19 – SXM 

201900529) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

ECHTSCHEIDING 

 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 

van St. Maarten, van de 20e mei 2019, de 

echtscheiding uitgesproken tussen NICOLAS 

JEAN EPHRAIM, wonende op St. Maarten en 

gedomicileerd aan de A. Th. Illidge Road # 11, 

ten kanore van mij deurwaarder en SELIX 

NADEGE, zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten, partijen zijn met 

elkander gehuwd op 27 september 2004 op Sint 

Maarten.    

 

De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

 

Bij exploot dd. 7e. juni 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 

Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 

verzoeke van Guana Bay Beach Owners 

Association  gedomicilieerd ten kantore van 

mr. Emily de Haan, kantoorhoudende op St. 

Maarten, AAN: Guana Bay 12 LTD,  zonder 

bekend vestiging binnen of buiten St. Maarten. 

BETEKEND een verzoekschrift met de daarop 

door het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 

St. Maarten, gestelde beschikking dd. 5e  juni 

2019, alsmede een uit die beschikking door de 

ondergetekende deurwaarder opgemaakt 

proces-verbaal van 6e juni, 2019, houdende 

conservatoir derden beslag als in voormeld 

proces-verbaal omschreven.  

 

De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 

 

bij exploot van de 3e juni 2019, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 

Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg, van St. Maarten, wonende op 

St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten , 

gevolggevend aan de beschikking van 24e mei 

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

Eerste Aanleg ,  DE ERFGENAAM OF DE 

ERFGENAMEN VAN DE HEER REGIS 

RAYMOND RAOUL JEAN-PIERRE MARTEL, 

voor zover bekend MEVROUW PIERETTE 

MARTEL, wonende te Frankrijk aan het adres 

39 AV. Jean Jauves te Cazouls les Beziers, 

tevens zijnde laatst bekende woonplaats van 

Regis Raymond Raoul Jean-Pierre Martel, 

(aldus) zonder bekende woonplaats hier te 

lande, OPGEROEPEN, om op dinsdag, 20 

augustus 2019, des voormiddags te 08:30 uur 

te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St. Maarten om op de vordering van  DE 

VERENIGING VAN EIGENAREN KANAAL 

BUILDING OWNERS ASSOCIATION, ten 

deze gedomicilieerd in de Vineyard Building aan 

Buncamper Road 33, te Philipsburg, ten kantore 

van HBN Law en gemachtigd de advokaten mrs. 

C.R. Rutte en C. F. Klooster 

 

AR 119/19 

 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECHTSCHEIDING 

 

Bij exploit van de 5de juni 2019, heb ik Ervin 

A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Sint Maarten, betekend: een 

rechterlijke beschikking van het G.E.A. Sint 

Maarten,van de 22ste april 2019 met bevel om 

aan de inhoud daarvan te voldoen en waarbij de 

echtscheiding is uitgesproken tussen: YONELA 

MADURO wonende op Sint Maarten & 

TAHUALPA URENA MOREL, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten. Partijen 

zijn op 14 december 2015 te Santo Domingo in 

de Dominikaanse Republiek in algehele 

gemeenschap van goederen met elkander 

gehuwd. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 

 

 
                              AANKONDIGING  
 

Bij exploit van de 5de juni 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: EMILE JUSTIN LAKE, 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten, voor de terechtzitting van: dinsdag 

de 1ste oktober 2019, des voor/na middags 

te 08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, 

teneinde op de door: DIFFERENT REAL 

ESTATE N.V. &  SABINE LIEBEHENZ, 

gedomicilieerd op Sint Maarten ten kantore  van 

mr. R.F. Gibson Jr., tegen hem ingestelde 

vordering te antwoorden. 

 

SXM 201900459 A.R. No: 107/19 

 

De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 
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    No.2019/748 

 

LANDSBESLUIT 

van de 03 Juni 2019 , no.LB-19/0322 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

1. dat de heer Olivier van de Gevel, bij Landsbesluit no. LB-17/0296 van 12 juni, 2017,  was 
benoemd tot lid van de Raad voor de Volksgezondheid, die de zorgverzekeraars 
vertegenwoordigt; 

2. dat de heer Olivier van de Gevel, bij email van 11 december, 2018, met tussenkomst van de 
secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid, de Minister van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid heeft verzocht hem te doen ontslaan uit deze functie in verband met 
verhuizing; 

3. dat ingevolge de Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid, een lid van de Raad voor 
de Volksgezondheid op eigen verzoek bij landsbesluit kan worden ontslagen; 

 
     Gelet op: 

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

 
HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 
 
De heer Olivier van de Gevel geboren op 18 februari, 1973, te Haarlem, Nederland, wordt onder 

dankzegging voor zijn bewezen diensten, op eigen verzoek eervol ontslag verleend als lid op 
voordracht van de zorgverzekeraars van de Raad voor de Volksgezondheid.                                   
                                                 
Artikel 2 

 

De Landbesluit no. LB-17/0296 van 12 juni, 2017, wordt hierbij ingetrokken.  

Dit Landsbesluit wordt geplaatst in de Landscourant. 

 

 

 

Philipsburg, 3 juni 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
 

De Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
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       No.2019/147 
 

 

 
 

LANDSBESLUIT 
 

van de 15 Maart 2019 , no.LB-19/0181 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
In overweging genomen hebbende: 
 

- dat de heer Miguel Alexander op 23 november 2018 de leeftijd van zeventig jaar (70) heeft 
bereikt en om die reden aan hem ontslag wordt verleend als buitengewoon lid van de Raad van 
Advies. 

 

Gelet op: 
- Artikel 70, vierde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 
- Artikel 7, eerste lid, sub b van de Landsverordening Raad van Advies. 

 
HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 
 

Aan de heer Miguel Alexander wordt eervol ontslag verleend als buitengewoon lid van de Raad van 
Advies, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten.  
 
Artikel 2 
 
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en                 

met 23 november 2018. 

2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
 
 

Philipsburg,15 Maart 2019 

De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
 

De Minister van Algemene Zaken 
Philipsburg, 19 Maart 2019 
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     No.2019/145 
 

 

 
 

LANDSBESLUIT 
 

van de 15 Maart 2019 , no.LB-19/0180 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat de heer Louis Duzanson bij brief van 31 januari 2018 heeft verzocht om aan hem ontslag te 
verlenen als buitengewoon lid van de Raad van Advies;  
 

 
Gelet op: 

- Artikel 70, vierde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 
- Artikel 7, eerste lid, sub a van de Landsverordening Raad van Advies. 

-  
- HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
 

Aan de heer Louis Duzanson wordt eervol ontslag verleend als buitengewoon lid van de Raad van 
Advies, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. 
 
Artikel 2 
 
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en  
    met 31 januari 2018. 

2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
 
 

Philipsburg, 15 maart 2019 

De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
 

De Minister van Algemene Zaken 
Philipsburg, 19 Maart 2019 
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   No.2019/146 
 

 

 
 

LANDSBESLUIT 

 
van de 15 Maart 2019 , no.LB-19/0182 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
In overweging genomen hebbende: 

 
- dat de heer Jan Jacob Beaujon op 3 juni 2018 de leeftijd van zeventig jaar (70) heeft bereikt en 

om die reden aan hem ontslag wordt verleend als lid van de Raad van Advies;  
 
Gelet op: 

- Artikel 70, vierde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 
- Artikel 7, eerste lid, sub b van de Landsverordening Raad van Advies. 

 
HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 
 
Aan de heer Jan Jacob Beaujon wordt eervol ontslag verleend als lid van de Raad van Advies, onder 
dankbetuiging voor de bewezen diensten. 
 

Artikel 2 
 
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en 
met 3 juni 2018. 
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 

 
 

Philipsburg,15 maart 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 

 

 
De Minister van Algemene Zaken 
Philipsburg, 19 maart 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 13                                          Datum: 21 juni 2019 

   P a g i n a  | 57 
 
 
 
 
. 

 
 

 

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 
Admeasurement 

Description of 
building activities 

Date 
Issued 

BP#015/2019 
UPPER PRINCE'S QUARTER, 

POINTE BLANCHE, 

MOUNTAINDOVE RD. #102 

CA  423/1990 

 

  

Residential 
10-June-19 

BP#040/2018 

LOWER PRINCE'S QUARTER, 

BELVEDERE,  

GOLDEN GROVE ESTATE RD. 

#4 

CA 104/2004 Residential 17-June-19 

BP#241/2018 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

SUCKER GARDEN,  

COB CACTUS DR.#1 

CA 47/2010 Residential 18-June-19 

BP#160/2016 

COLE BAY, 

DIAMOND ESTATE, 

R.ALBERT FLEMING DRIVE 

#8 

CA 142/2015 
Residential 

18-June-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. 
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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 

     

 

 

2.  

In werking getreden wettelijke regelingen  

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

Beoogde datum 

inwerkingtreding 

Hyperlink voor 

wetgeving 

AB 2019, no. 22 

Regeling van de Minister tot 
vaststelling van prijzen van 
roerende goederen in verband 
met uitzonderingstoestanden 
2019 

5 juni 2019 

14 juni 2019 en 

eindigt op 30 

november 2019 

http://www.sintmaar

tengov.org/governm

ent/AZ/laws/Pages/O

fficial-

Publications.aspx 

 

 

 

 

 

AB 2019, no.23 

 

Regulation of the Minister of 

Tourism, Economic Affairs, 

Traffic and Telecommunications 

of June 10th, 2019, to 

determine the maximum 

wholesale price and maximum 

retail prices for petroleum 

products (Regulation maximum 

 

 
 

 
17 juni 2019 

 

 

 

 

18 juni 2019 

 

http://www.sintmaar

tengov.org/governm

ent/AZ/laws/Pages/O

fficial-

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
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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prices petroleum products) 

 

 

 

AB 2019, no.24  

 

Landsverordening, van de 17de 

juni 2019, houdende regels 

teneinde te voldoen aan 

aanbeveling 29 van de Financial 

Action Task Force omtrent 

Financiele inlichtingeneenheden 

(Landsverordening Meldpunt 

Ongebruikelijke Transacties) 

 

 

 

18 juni 2019  

 

 

 

6 augustus 2019 

 

 

http://www.sintmaar

tengov.org/governm

ent/AZ/laws/Pages/O

fficial-

Publications.aspx 

 

 

 

 

 

AB 2019, no. 25  

 

Landsverordening van de 14de 

juni 2019 houdende regels ter 

voorkoming van en bestrijding 

van witwassen en 

terrorismefinanciering naar 

aanleiding van de anbevelingen 

van de Financial Action Task 

Force (Landsverordening 

bestrijding witwassen en  

terrorismefinanciering) 

 

 

 

 

 

18 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

6 augustus 2019 

 

http://www.sintmaar

tengov.org/governm

ent/AZ/laws/Pages/O

fficial-

Publications.aspx 

 

 

 

 

 

AB 2019, no.25 

Bijlage 1 

 
Bijlage bij de memorie van 
toelichting bij het ontwerp van 

een Landsverordening, 
houdende regels ter voorkoming 
van en bestrijding van 

witwassen en 
terrorismefinanciering naar 
aanleiding van de 
aanbevelingen van de Financial 
Action Task Force 
(Landsverordening bestrijding 
witwassen en 

terrorismefinanciering) 
 

 

 

 

 

 18 juni 2019 

 

 

 

 

6 augustus 2019 

 

http://www.sintmaar

tengov.org/governm

ent/AZ/laws/Pages/O

fficial-

Publications.aspx 

 

 

 

 

 

AB 2019, no.26 

 

Landsverordening van de 

veertiende juni 2019 tot 

wijziging van de 

Landsverordening 

aanmeldingsplicht van 

grensoverschrijdende 

geldtransporten naar aanleiding 

van de aanbevelingen 32 en 33 

van de Financial Action Task 

Force 

 

 

 

 

 

18 juni 2019 

 

 

 

 

6 augustus 2019 

 

 

http://www.sintmaar

tengov.org/governm

ent/AZ/laws/Pages/O

fficial-

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

 

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum bekrachtiging 

 

- - 

 

- 


