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ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 25e juni, 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten, ten 
verzoeke van Carmen Gilda Perez, vonnis van 

het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 
St.Maarten, van de 25e maart, 2019 is de 
echtscheiding uitgesproken tussen, Carmen 

Gilda Perez wonende op St.Maarten en Julien 
Renn  wonende in de Verenigde Staten, wier 
huwelijk op 5 april 2002 te St.Maarten, werd 
voltrokken.( E 134/2018 -SXM 201801299) 

                                                                                 
De aspirant deurwaarder, 

                                                                                 
D. E. N. Zichem 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 26e maart, 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 Dennis Timothy Dowling, vonnis 
van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 

St.Maarten, van de 26e maart, 2019 waarvan 
de echtscheiding is uitgesproken tussen, 
Dennis Timothy Dowling  wonende op 
St.Maarten en Bernd Frank Hettler wonende 
in Duitsland. (SXM 201801044) 

                                                                                 
De deurwaarder, 
                                                                                 
S.M. APON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TERMINATION BANKRUPTCY 
Lievense Consulting Engineers N.V. 

 
The Court in First Instance of Sint Maarten by 
its decision of June 19, 2019 has completed 
liquidation of the bankruptcy of Lievense 
Consulting Engineers N.V. 
It was not possible to make any payment to 

unsecured creditors. 
 
Mr. Seferina, Trustee 
HBN Law 

W.G. Buncamper rd. 33 
Philipsburg  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CURATELE STELLING 

 

Het gerecht stelt de Heer Wilhelm Andrea 

Patrick, geboren op 4 maart 1946 op Sint 

Eustatius, onder curatele. 

Benoemd over de onder curatele gestelde de 

volgende twee personen gezamelijk tot (mede) 

curator. 1  Rutger A.S. Patrick geboren op 22 

oktober 1979 te Sint Eustatius en 2  Michael 

Denis geboren op 6 november 1972 te Sint 

Maarten. 

Aldus gewezen op Sint Maarten door Mr P.P.M 

van der Burgt, rechter in het Gerecht voormeld 

en op 23 april 2019 in het openbaar 

uitgesproken in tegenwoordigheid van de 

griffier. 

De curators 
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AANKONDIGING  
 

Bij exploot dd. 20 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, alhier, ten 
verzoeke van de gezamelijke erfgenamen 
van wijlen mevrouw Inger Gunilla 

Bardanzellu, te weten de heer Bengt Goran 
Johansson, ten deze, gedomicilieerd ten 
kantore van de gemachtigden, mrs. P. Soons en 
R.F. Wouters, aan ERA Corporation N.V., 

statutair gevestigd op St.Maarten, thans zonder 
vestigingsadres alhier, BETEKEND een exploot 
van een Vonnis  (AR 308/2018- SXM 

201801473) van het Gerecht in eerste aanleg, 
zittingsplaats Sint Maarten, van 14e mei 2019, 
met het bevel om binnen twee (2) dagen na 
betekening van gemeld vonnis tegen 
gerequireerde uitgesproken veroordeling te 
voldoen. 
 

De aspirant deurwaarder  
D.E.N. Zichem 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploit van de 18de 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: VICTORIA  
RICHARDSON,BRIGETT CARTY-NICHOLAS, 
BERNADETTE NICHOLAS-CARTY,NORMAN 
NICHOLAS, NORMA JOHN & LORENZO 
DUNKER, allen 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: MICHAEL GREGORY SPROTT, 
gedomicilieerd op Sint Maarten ten kantore  
van mr. R.F. Gibson Jr., & mr. C.M.P. van Hees, 
tegen hen ingestelde vordering te antwoorden. 

SXM 201900547 A.R. No: 127/19 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
 

 
 

 
AANKONDIGING  

 

Bij exploit van de 18de 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 6de juni 2019, OPGEROEPEN: VICTORIA 

RICHARDSON,BRIGETTE CARTY-
NICHOLAS, BERNADETTE NICHOLAS-
CARTY,NORMAN NICHOLAS, NORMA JOHN 
& LORENZO DUNKER, allen 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: MICHAEL GREGORY SPROTT, 
gedomicilieerd op Sint Maarten ten kantore 
van mr. R.F. Gibson Jr., & mr. C.M.P. van Hees, 
tegen hen ingestelde vordering te antwoorden. 
SXM 201900547 A.R. No: 127/19 
 

De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploit van de 24ste  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 17de juni 
2019, OPGEROEPEN: CHARLOTTE MARTHE 
CECILE MARIE ARDOUIN, 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: CRISTEL  LOUISE ANDREE COHEN, 

gedomicilieerd op Sint Maarten ten kantore  
van mr. C.F. Klooster, (HBN Law) tegen haar 
ingestelde vordering te 
antwoorden. 
SXM 201900594 A.R. No: 136/19 
 

De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
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AANKONDIGING 
 

Bij exploit van de 25ste  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 11de juni 
2019, OPGEROEPEN: JOSEPH LAVILLE & 

ELAINE TESER LAVILLE born ALEXANDER, 
echtelieden zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de 
terechtzitting van: dinsdag de 17de  

september 2019, des voor/na middags te 
08.30 uur, ten Raadhuize  te Phillipsburg, 
teneinde op de door: VALLEY ESTATE HOME 

OWNERS FOUNDATION, gedomicilieerd op 
Sint Maarten ten kantore  van mr. H.A. Seferina, 
(HBN Law) tegen hen ingestelde vordering te 
antwoorden. SXM 201900323 A.R. No: 70/19 
 

De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploit van de 25ste  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 11de juni 2019, OPGEROEPEN: JHONNY 
SERRATA VALDEZ, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de 

terechtzitting van: dinsdag de 17de  
september 2019, des voor/na middags te 
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, 
teneinde op de door: RBC ROYAL BANK N.V., 
gedomicilieerd op Sint Maarten ten kantore van 
mr. M. Hofman-Ruigrok, Bush Road # 22, tegen 

hem ingestelde vordering te antwoorden. SXM 
201900216 A.R. No: 49/19  
  
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 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 HAPPY GAME ROOM N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBETH 
RD # 83, 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, 
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 18 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 ANDECO MANAGEMENT 
AND ACCOUNTING N.V. voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD,# 86, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.08 mei 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 18 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 MILE HIGH CONSULTING 
N.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY RD 

# 26 , PELICAN , 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, 
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 21 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 SCOOTER WORLD N.V. 
voorheen gevestigd te BEACON HILL ROAD # 
2, BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 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 13 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 POLARIS LAW N.V. voorheen 
gevestigd te W.G. BUNCAMPER ROAD # 33, 

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, 
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 18 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 ARCEE EQUIPMENT N.V. 
voorheen gevestigd te COLE BAY 
INDUSTRIAL CENTER # 9 C, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 mei 2019, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
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 18 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 MR. TIDY ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#108 UNIT4A , 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, 
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 21 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 ST. MAARTEN TAXI 

DRIVERS ENTERPRISES N.V. voorheen 
gevestigd te A.T. ILLIDGE ROAD, LOWER 
PRINCESS QUARTER, 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, 
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 13 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 PRENSA-SANTANA 
YVELLISSE DBA YOMAIRA BEAUTY SALON 
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER 

STREET #58, PHILIPSBURG, 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, 
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 18 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 JACK 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.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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 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 RIVE GAUCHE N.V. DBA 
GINGER HAIR SALON voorheen gevestigd te 
LA TERASSE # 116 , MAHO PLAZA , 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 21 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 TELADVANCE N.V. 

voorheen gevestigd te A.T.ILLIDGE ROAD 
106, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
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 13 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 SOREMAR ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 
ROAD # 95, 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, 
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 18 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 BVVR ENTERPRISES N.V. 

voorheen gevestigd te UNION ROAD 155, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.22 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 14                                          Datum: 05 juli 2019 

   P a g i n a  | 8 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 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 POWERTECH N.V. 
voorheen gevestigd te TAMARIND HILL ROAD 
Z/N , LOW LANDS , 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 VIMAX (SXM) 

CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD #74, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 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 13 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 ST. MAARTEN ORIGINAL 
CANDY STORE N.V. voorheen gevestigd te 
BOBBY;S MARINA # 108, 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, 
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 18 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 CAPI ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER 
ROAD #4, 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, 
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 18 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 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.  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 21 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 WEST INDIES DIVE BAR 

N.V. DBA SUNSET BEACH BAR voorheen 
gevestigd te BEACON HILL # 2, BEACON 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
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 17 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 ALY SUPERMARKET N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 
112, LOWER PRINCESS QUARTER, 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 18 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 CLEAN RITE LAUNDRY N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #71, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.27 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 18 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 ROMANESTAR voorheen 
gevestigd te WELL ROAD UNIT 19-C , COLE 
BAY , 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 24 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 CAMTAX N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET 36, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2018, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
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 17 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 AQUABUS N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 58, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 18 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 SCHMIDT FRED ALBERT 

ALS DIR. GESTELD VAN DUTCH QUARTER 
CONSTRUCTION N.V. DBA DEE-KJUW PRO 
SERVICE voorheen gevestigd te QUILTOR DR. 
62, LOWER PRINCESS QUARTER, 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 18 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 RUM JUMBIE BAR N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #105 
, SIMPSON BAY , 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 24 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 CHAMAPIERRE N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD 70, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
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  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 ARRINDELL JERRY 
FELICIANO DBA THE GREEN 
GRASSHOPPER voorheen wonende te UNION 
ROAD #130, COLE BAY, thans zonder 

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

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

gevestigd te WELFARE ROAD # 101, COLE 
BAY, 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, 

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 18 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 SORIANO DARWYN 

TUAZON voorheen wonende te ARBUTUS 
ROAD 20 , SAUNDERS , 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 24 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 DOLLARS & THINGS N.V. 
DBA FAMILY CENTER voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER STREET # 7, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2018, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

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 17 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 FEMAC FOODS N.V DBA 

CHURCH'S CHICKEN voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD 37, PELICAN, 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, 
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 18 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 ELZOVIN BAR & 
RESTAURANT voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD #1, LA PLAGE MAHO, 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, 
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 18 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 SUPER SPORTS LINE 
N.V. DBA BEACH & CO voorheen gevestigd te 
MAHO SHOPPING CENTER #9, , 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, 
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 24 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 INTER-AMERICAS 

IMPORTS 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. 22 maart 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 FORTUNATO 
ENTERPRISES N.V. DBA FORTUNA CAR 
WASH voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE 
ROAD 80, LOWER PRINCESS QUARTER, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  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 18 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 FELIX LE BIEN voorheen 
wonende te CATAPULT DRIVE #28 B-2, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.17 mei 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 18 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 THOMPSON,  NORMAN D. 
voorheen wonende te POMSERETTE ROAD #9 
, 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 24 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 JI JUN BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te A. 
TH. ILLIDGE ROAD #112, LOWER 

PRINCESS QUARTER, 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, 
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 17 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 LA PETITE ACADEMY 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
CORALITA ROAD # 16, MERY FANCY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 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  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 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 FIGARO MANAGEMENT & 
CONSULTANCY N.V. voorheen gevestigd te 
ST. PETERS DRIVE #51, ST. PETERS, 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, 
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 21 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 ANCICON N.V. voorheen 
gevestigd te PONDFILL #33 , PHILIPSBURG 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 april 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 MAKEONE N.V. voorheen 

gevestigd te PELICAN ROAD # 22, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
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 17 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 PEGGY ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
65, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 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 18 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 FOREVER FRAMES NV 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 6, 
LOWER PRINCESS QUARTER, 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 21 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 BLUE FACTOR 
(ST.MAARTEN) B.V. voorheen gevestigd te 

P.O. BOX 195, , PHILIPSBURG , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 LAWS GROUP N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
#6, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
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 17 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 TAM  CHEONG CHENG 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 59, 

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, 
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 18 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 GHANIE JOY ROXANNE 
SHAMILA voorheen wonende te BELL CACTUS 
DRIVE #2, SUCKER GARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats  op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.07 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 21 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 T.B.V. MIRWANI 
HIRAND ATUMAL DIR. FAYVA'S 
ENTERPRISES N.V. DBA LUCKY GIFT SHOP 

voorheen gevestigd te HENDRIK STRAAT # 4 
, PHILIPSBURG , 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, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 M.J. SXM CARGO SHIPPING 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 8 ,, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 20 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 18 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 ABADJIEFF MEDICAL 
CENTER N.V. voorheen gevestigd te ALMOND 
GROVE ROAD # 9, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 mei 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 18 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 GOBIN MARVIN ANTONIO 
voorheen wonende te THE COTTAGE DRIVE 6 
C, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 21 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 FINE DETAILS N.V. 
voorheen gevestigd te BEACON HILL RD. 68 , 

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

op d.d.  07 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 24 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 MAINTENANCE UNLIMITED 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#18, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 20 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 18 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 ADAMES, PORFIRIO 
voorheen wonende te CACTUS DRIVE #4,, 

SUCKER GARDEN, 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, 
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 18 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 HEYLIGER NANCY DBA 
D'NANCY UNISEX AND BEAUTY CENTER 
voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE ROAD 
#92, LOWER PRINCESS QUARTER, 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 21 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 NOVAS CARMEN DBA 
BOTANICA SAN ESPEDITO & MINI MARKET 
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 

29 , LOWER PRINCESS QUARTER , 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, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 MALOMESH N.V. DBA RAGU 
GROCERY voorheen gevestigd te ORANGE 
GROVE # 10, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 20 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 18 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 ANCASTER VENTURES LTD 
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.  08 
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 18 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 LJB COSMETICS N.V. DBA 

PERFUME PALACE voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET #34, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.18 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 21 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 P.G.MANAGEMENT AND 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
A.T.ILLIDGE ROAD # 92 , LOWER 
PRINCESS QUARTER , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 MARINE MAX N.V. voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD 130, LOW LANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 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 24 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 MARS 21 CORPORATION 
N.V. DBA HANABI voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 42, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  20 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 24 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 SAI GARMENTS N.V. 

voorheen gevestigd te KANAAL STREET UNIT 
# 1,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 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 24 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 SWALIGA 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.  14 november 2018, 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 24 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 XARA FASHION N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET #73B,, 

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

 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 ROBINZ FLITZ voorheen 
wonende te W.G. BUNCAMPER ROAD 33, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats  op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 ST MAARTEN PRODUCTS 
AND WEAR N.V. DBA SUPER SPORTS 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 16, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 november 2018, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
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 24 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 WONG'S 
INTERNATIONAL N.V. DBA POPULAR PLUS 
SUPERMARKET voorheen gevestigd te VOGES 
STRAAT # 13 , PHILIPSBURG , 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  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

No. 2018/1902 

 
 

 
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING  

van de 27 februari 2019 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 
 

   
 
In overweging genomen hebbende:  
 

- dat artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom bepaalt dat het 
Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, waarvan het maximaal toegestane bedrag bij 
ministeriële beschikking wordt bepaald; 

- dat artikel 18, derde lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom bepaalt dat het 
Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriële beschikking, bestemmingsreserves te vormen; 

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

- dat de reserves en bestemmingsreserves 2017-2021 reeds bij ministeriele beschikking NR. 142 d.d. 1 
februari 2017 zijn goedgekeurd;  

- dat gezien de verwachte inkomsten en uitgaven 2019-2023 een bijstelling van de reeds 
goedgekeurde reserves noodzakelijk is;   

- dat middels deze beschikking voornoemde beschikking wordt gewijzigd.  
   
Gelet op: 

- artikel 18, tweede en derde lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom; 
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 
Artikel 1   
Het maximaal toegestane bedrag van het reservefonds van het Bureau Intellectueel Eigendom, bestemd 
ter dekking van eventuele verliezen, bedraagt: 
a. op 31 december 2018: NAƒ 375.000,-;  
b. op 31 december 2019: NAƒ 450.000,-;  
c. op 31 december 2020: NAƒ 525.000,-;  
d. op 31 december 2021: NAƒ 600.000,-;  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

e. op 31 december 2022: NAƒ 675.000,-; en, 
f. op 31 december 2023: NAƒ 750.000,-.  
g. na 31 december 2023: NAƒ 750.000,- 
 
Artikel 2 
Goedgekeurd wordt dat het Bureau Intellectueel Eigendom een bestemmingsreserves voor de 
investeringen van het Bureau vormt tot maximaal NAƒ 500.000,-  
 
Artikel 3  
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom 2019-2023. 
 
Artikel 4 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 
Artikel 5 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan. 
 
 
 

 
 
Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

Nr. 2018/1902 

TOELICHTING  

BESCHIKKING BEGROTING & BELEIDSPLAN 2019-2023  

VAN HET BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Algemeen deel 

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

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

 

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

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

jaar aan de Minister voor te leggen. Tevens voegt de directeur bij de beleids- en financiële prognoses 

betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf jaar. Dit houdt in dat het 

Bureau, indien handelende conform de LvBIE, zijn begroting en meerjarenbegroting dient in te dienen 

voor 1 september 2018 voor het jaar 2019 en verder.  

 

Voor het indienen van de begroting 2019 is door het Bureau uitstel gevraagd tot 15 december 2018. Het 

uitstel is schriftelijk verleend op 12 november. De begroting is ingediend op 29 november 2018.   

 

Het Bureau heeft voor de jaren 2015, 2016 en 2017, begrotingen ingediend en deze zijn goedgekeurd. Het 

Bureau heeft op 20 februari 2018 de Begroting 2018, Meerjarenbegroting- en Meerjarig Beleidsplan 2018-

2022 ingediend ter goedkeuring. De Minister heeft op dit moment nog geen besluit genomen omtrent de 

goedkeuring van de begroting 2018. 

 

Orkanen Irma en Maria 

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

Bureau houdt daar rekening mee in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023. De 

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

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bureau heeft daarom de prognose voor inkomsten uit die bron bijgesteld voor 2019. De lange 

termijneffecten van de orkanen voor de jaren na 2019 zullen komend jaar duidelijker worden.    

 

Reserves van het Bureau 

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

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

te vormen, waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriele beschikking wordt vastgesteld. Het 

derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriele 

beschikking, bestemmingsreserves te vormen. 

 

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

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

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

tegenvallers en reserveringsreserves mag hebben, maar schrijft artikel 19 voor dat het surplus in de 

Landskas moet worden gestort. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

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

nieuwe projecten behoeven diens goedkeuring.  

 

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

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

verwachting NAƒ 650.000,- ($ 365.000,-)), en de voorzieningen niet meer dan NAƒ 180.000,- ($ 100.000,). 

Dat zou betekenen dat het BIE aan de Landskas zal gaan afdragen zodra zijn balanstotaal groter is 

geworden dan NAƒ 830.000,- ($ 465.000,-).” 

 

Het huidige reservefonds en de bestemmingsreserve zijn tot en met 2021 vastgesteld bij ministerieel 

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

en bestemmingsfonds te wijzigen in die zin dat de maximale reserves in de periode na 2023 op 750K 

worden gesteld. Het Bureau heeft een zogenaamde ‘interruption of business insurance’ afgesloten 

waardoor de som van het reservefonds kan worden bijgesteld van 875K naar 750K. 

 

De inkomsten uit 2019 zullen waarschijnlijk voldoende zijn ter dekking van de lopende kosten van het 

Bureau. Het Bureau kan de eventuele tekorten in de inkomsten opvangen uit de (algemene) reserves 

gevormd in eerdere jaren. Uit de gevormde bestemmingsreserves kunnen de investeringen in 2019 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

worden gedaan. De verwachting is dan ook dat het Bureau geen bijdrage kan leveren aan de Landskas in 

2020 voor het jaar 2019.  

Door de meerjarige investeringen jaarlijks uit resterende opbrengsten te financieren hoeft het Bureau 

minder snel geld te lenen bij derden. Hierdoor wordt het risico beperkt dat het Bureau een beroep zal 

moeten doen op artikel 19, tweede lid LvBIE om solvabel te blijven. 

Financiële paragraaf 

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

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

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

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

toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. 

 

Het Bureau wenst een reservefonds aan te leggen met een maximum inleg NAf 750.000 in het jaar 2023, 

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

storting per jaar NAf 75.000. Het Bureau heeft hiertoe dit bedrag bijgesteld ten opzichte van eerdere 

begrotingen. Ten eerste door de verminderde geprojecteerde inkomsten en ten tweede doordat het 

Bureau tevens een verzekering heeft afgesloten voor ‘interruption of business’ voor een duur van drie 

maanden. Vanaf 2023 e.v. zal dit reservefonds een half jaar lang eventuele verliezen kunnen dekken. 

Samen met de ‘interruption of business’ verzekering zal dit gelijk zijn aan negen maanden.  De 

bestemmingsreserve voor investeringen kan voor de periode 2019-2023 maximaal NAf 500.000 

bedragen. Door deze reserves aan te leggen kan het Bureau kosten, investeringen, alsmede de 

afschrijvingen van het Bureau langdurig uit eigen middelen financieren.  

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

eind 2019 dan wordt dit in de Landskas gestort in het jaar 2020. Met deze opzet wordt getracht een 

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

en op de lange duur zijn solvabiliteit kan garanderen.  

Artikelsgewijs deel 

Artikel 3 

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

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

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

begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal plaatsvinden. Reden waarom het nuttig 

wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel heeft.  

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

No. 2019/781  

 
 

 
 

MINISTERIAL DECREE 
 

Decision of the Minister of Public Health, Social Development and Labour of May 28, 2019, on 

the extension of the moratorium on the issuance of permits for healthcare institutions 
(Extension Moratorium Permits Healthcare Institutions) 

 

The Minister of Public Health, Social Development and Labour, 
 

Considering:  

- that as of July 22, 2016, the Moratorium Permits Healthcare Institutions, no. 2016/1504, National Gazette 
2016, no. 15, went into effect; 

- that the Moratorium Permits Healthcare Institutions was issued in absence of the required legislation, based 
on Article 7 of the Ordinance on Healthcare Institutions, pertaining to the need for healthcare institutions and 
the manner in which this need can be addressed, in order to prevent excess capacity and duplication of 
healthcare services, which could have a negative impact on currently operational healthcare institutions as 
well as the quality and affordability of healthcare services, and (ii) focus on the development and further 
strengthening of hospital care; 

- that the required legislation to assess the need for healthcare institutions has not been finalized as yet, due 
to the impact of the major hurricanes Irma and Maria, that passed in September 2017, and the related 
challenges and shift in priorities for the Ministry of Public Health, Social Development and Labour; 

- that it is therefore necessary to extend the Moratorium Permits Healthcare Institutions with a period of two 
years, so that the required legislation can be finalized, in order for the Minister of Public Health, Social 
Development and Labour to be able to adequately carry out his responsibility to assess the need for 
healthcare institutions and the manner in which those needs can be met; 

 
In view of Article 3 of the National Ordinance on Healthcare Institutions; 

 
DECIDES: 

 

Article 1 

 
The Moratorium Permits Healthcare Institutions of July 6, 2016, no. 2016/1504, National 
Gazette 2016, no. 15, will be extended with a period of two years and will end on July 22, 2021. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Article 2 

  
 This decree can be cited as: Extension Moratorium Permits Healthcare Institutions. 
 

Article 3 
 

This decree goes into effect as of its date of publication. 
 

 
 
This decree will be placed in the National Gazette together with its elucidation. 

 
 
 
       Philipsburg, May 28th, 2019 

Minister of Public Health,  
Social Development and Labour 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ELUCIDATION 

 

Based on Article 3 of the National Ordinance on Healthcare Institutions (AB 2013, GT no. 755), it is not permitted to 

build, renovate and operate a healthcare institution or perform other thereto related activities without a permit from  the 

Minister of Public Health, Social Development and Labour.  

As of July 22, 2016, a moratorium was issued on these permits, because essential legislation (based on Article 7 of the 

National Ordinance on Healthcare Institutions1) to assess the permit requests has been lacking, which jeopardized an 

adequate and equitable assessment of the need on healthcare institutions, while ensuring quality, accessibility and 

affordability of the healthcare services. In order to ensure that already existing healthcare institutions would not be 

hampered in providing adequate services to the population, existing healthcare institutions were exempted, if their 

application would pertain to improving quality or accessibility of their services. Also locally established medical 

professionals who applied for a healthcare institution permit with an aim to establish a joint practice within their own 

medical field, were exempted. If the continuity of care would be in danger, the Minister of Public Health, Social 

Development and Labour would make an exception to the moratorium as well.  

The original moratorium was issued for a period of three years, which was related to the time needed to develop the 

necessary legislation and policies to safeguard and regulate the availability of accessible and affordable quality health 

care. Due to the negative effects directly related to the passing of hurricanes Irma and Maria in September 2017, these 

projects concerning the development of legislation and policies experienced significant delays. The Ministry of Public 

Health, Social Development and Labour underwent serious challenges and experienced a shift in priorities related to 

the aftermath of the hurricanes. Directly related to those delays, it is necessary to extend the moratorium for another 

two years, in order for the essential legislation and policies to be finalized. The moratorium will therefore be extended 

for a period of two years, which is deemed to not be unreasonable, given the exceptional circumstances that required 

the extension, the limited period of time of the extension and the fact that there are exceptions to the moratorium in 

place. 

 

     
 Emil Lee 

Minister of Public Health,  

Social Development and Labour 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1 AB 2013, GT no. 755, lastly amended by AB 2015, no. 9 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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#234/2018 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

VALLEY ESTATE RD. #72 

CA 092/2015 
Residential 

24-June-19 

BP# 283/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

SUCKER GARDEN 

SUCKER GARDEN RD. #36 

CA 29/1962  

 CA 68/1969 

 

Residential 24-June--19 

BP# 109/2018 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

VENUS DR. #10 

CA 297/1991 
Residential 24-June-19 

BP#088/2016 

 

CUL DE SAC 

CUL DE SAC 

L.B. SCOTT RD.  

CA 266/1990 
Other 

25-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. 


