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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 juli 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 BALLAST NEDAM 

CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te ARCH 
ROAD 10, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 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 09 juli 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 GURSAHANI- 
FERNANDES, SNOWY voorheen wonende te 
FRONT STREET # 5 UNIT # 16 B, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 juli 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 juli 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 DE BRUIN, 
CATHERINA H. J. AND DIR VAN 

QUALITIVITY INC N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 46 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 10 juli 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 MANGREL ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te , , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 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 juli 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 SEGWAY 
TOURS N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #69, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 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 09 juli 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 HAPPY MAN 
N.V. DBA ST. MAARTEN JEWELRY REPAIR 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #53 

(IN THE ALLEY), PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.04 juli 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 11 juli 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 CARIBBEAN 
HOSPITALITY AND MANAGEMENT DBA 
WHY NOT voorheen gevestigd te UNION 

ROAD # 16-E , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 11 juli 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 NEELAM SHIVLANI-

BHATIA NEW AGE GIFT STORE .V voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #16, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 08 juli 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 juli 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 ELITE WELDING N.V. 
voorheen gevestigd te ARCH ROAD 63-B, 

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

op d.d.  08 juli 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 09 juli 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 MW. 
RETTING S.A. AANSPR. GESTELD VAN 
ISLAND MOMI N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #101, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.02 juli 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 juli 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 CUSTOM 
DESGIN FURNTITURE N.V voorheen 

gevestigd te GOLDEN RAIN TREE DRIVE #8 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 OFFSHORE EXPERIENCE 
N.V voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
07, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 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 10 juli 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 HADDOCKS RAFAELA 
VICTORIA DBA PREETI INDIAN BEAUTY 
PARLOUR voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD 59, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 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 09 juli 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 KALABASH 
CREOLE RESTAURANT N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #42  P.O. BOX 
# 841, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.04 juli 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 15 juli 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 ARRINDELL JOSEPHINE 
voorheen wonende te A.J.C BROUWERS 
ROAD #38 , CAY HILL , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 juli 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 09 juli 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 PANLAAN N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE RD COLE BAY UNIT 
16-3A-B., COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 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 10 juli 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 HASSELL OZUNA 
AMADEO voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD 116, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 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 15 juli 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 LAGOON 
DIVING SERVICES N.V. voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD # 54, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 juli 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 12 juli 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 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.  11 juli 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 15 juli 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 PANORAMIC 
CAR RENTAL N.V. 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. 11 juli 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 16                                          Datum: 02 augustus 2019 

   P a g i n a  | 7 
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 I.B.Z. ENGINEERS & 
CONSULTANTS N.V. voorheen gevestigd te 
ARCH ROAD Z/N, SUCKERGARDEN, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 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 11 juli 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 LOLA N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 43-
E, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 juli 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 juli 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 BINDUS N.V. DBA 
CYBERLINK voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 53 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 juli 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 15 juli 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 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. 11 juli 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 04 juli 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 KINVDO N.V. DBA LIDO 
BAR AND RESTAURANT voorheen gevestigd 

te WELFARE  ROAD #27, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 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 09 juli 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 MARIE B 
BIBEYRON/MARIE B. N.V. CORAIL 
HEALING CENTER voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET #79, 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, 
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 juli 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 BOARDWALK SUSHI N.V. 
DBA BAMBOO BERNIES BOARDWALK 

voorheen gevestigd te FRONT STREET # 53 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 09 juli 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 PLANET PURE WATER 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE  ROAD  
46, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 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 10 juli 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 MABRIMA MANAGEMENT 
N.V. voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN 
#7, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 juli 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 15 juli 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 NICKY'S 

BISTRO N.V. DBA DE BOULEVARD voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD Z/N, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.11 juli 
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 juli 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 CATWALK LTD N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 52 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 12 juli 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 PLAZA EXTRA N.V. DBA 

SAVE-A-LOT voorheen gevestigd te BUSH 
ROAD #63, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 MAVELS N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET #19-A, 

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

op d.d.  09 juli 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 11 juli 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 NO LIMIT 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te 
SUCKER GARDEN ROAD # 78, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 juli 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 juli 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 FAITH SALON N.V. DBA 
DESIGNERS TOUCH 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.  02 juli 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 11 juli 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 PLUMA DI 
ORO N.V. voorheen gevestigd te WALTER J.A. 
NISBET ROAD #29, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 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 11 juli 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 METANT-BEAUSIL, 
MARIE YOLANE 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.  09 juli 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 15 juli 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 OPAL 
BEAUTY N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET #45, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 juli 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 juli 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 FELICIA STEVEN JOSEPH 
RAYMOND voorheen wonende te FRONT 

STREET #16 APARTMENT  L , PHILIPSBURG 
, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
juli 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 11 juli 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 POPULAR 
AGENCIES N.V. DBA ISLAND PERIODICALS 
voorheen gevestigd te LONGWAAL ROAD # 1-
B, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 juli 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 10 juli 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 MILAD FASHION N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET  31, 

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

op d.d.  09 juli 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 15 juli 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 ROY ROGERS 
CARRENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
ROUTE DE GRANDE CASE ST MARTIN F.W.I. 
AIRPORT Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.11 juli 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 11 juli 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 AKYURT EYUP SABRI 
DIR. VAN GEAGEA ENTERPRISES N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET #147 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 11 juli 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 PUNJABI RAJ JAMNADAS 
voorheen wonende te BACK STREET 29 APT 
D, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 
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 12 juli 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 MONTESINO DIGNA 
MERCEDES voorheen wonende BACK STREET 

#185, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 SASHY'N'  
MAURICE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 120, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.02 juli 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 11 juli 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 GENOA JEWELERS (SXM) 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

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

op d.d.  02 juli 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 09 juli 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 REALTY WORLD N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE RD 62, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 
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 10 juli 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 NIMER ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET # 

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

op d.d.  09 juli 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 15 juli 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 SIMPSON 
BAY ART GALLERY N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #130, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.11 juli 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 juli 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 GLOBAL COMTRADE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 53-A 

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

op d.d.  02 juli 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 11 juli 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 SAM'S SPORTS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 30 NO 
6,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 juli 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 11 juli 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 PARWANI CHANDRESH 
JETHANAND DIR. VAN NITYANANDA 

SWAMI N.V voorheen gevestigd te 
BACKSTREET  #70, 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, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juli 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 U.S.B. 
HOLDING N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #42, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.04 juli 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 juli 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 G-YU INTERNATIONAL 
INVESTMENTS N.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #62, PHILIPSBURG , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 11 juli 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 SAVEURS DE FRANCE N.V. 
voorheen gevestigd te OLD STREET # 114, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 juli 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 11 juli 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 PREMDEEP 
ENTERPRISES N.V. DBA ELEGANT voorheen 

gevestigd te BACK STREET #17-A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 LOU G'S 
ENTERPRISES N.V. DBA FIREHOUSE 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
77/79, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.02 juli 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 juli 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 HARENU N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #103-C , 

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

op d.d.  02 juli 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 11 juli 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 SAVEURS DE FRANCE N.V. 

voorheen gevestigd te OLD STREET # 114, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 juli 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 
  
 

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 16                                          Datum: 02 augustus 2019 

   P a g i n a  | 17 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 RALEAA N.V. DBA COOL 
CRAFT voorheen gevestigd te FRONT STREET 

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

op d.d.  04 juli 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 09 juli 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 APPELMAN 
MARTIJN ANTAL E. voorheen wonende te 
P.O.BOX 390, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats 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 10 juli 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 INTERNET 
COMMUNICATIONS N.V. voorheen gevestigd 

te FRONT STREET # 53 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 juli 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 11 juli 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 SCHOENHANDEL LANKA 
(ST. MAARTEN) N.V. DBA LANKA SHOE 

STORE voorheen gevestigd te FRONT 
STREET# 73, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 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 12 juli 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 ROBERTS CECIL MOSES 

DBA C.M. ROBERTS WELDING 
CONSTRUCTION voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIGDE ROAD # 12, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 juli 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 09 juli 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 APPLEMAN-
POURRIER GENEVIEVE M. voorheen wonende 
te P.O. BOX 390, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats 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 10 juli 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 MARIO'S BASKET 

WEAVING N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #27 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 juli 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 10 juli 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 SHOPPERS ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te THE UNION 
PLAZA UNIT #1, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 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 juli 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 RYTAMS N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROA D # 113-C, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 

juli 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 11 juli 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 AVALON 
DESIGN & CONSTRUCTION N.V. voorheen 
gevestigd te SUCKER GARDEN ROAD # 49, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 MITCHELL KAYANN 
NICOLE voorheen wonende te BUSH ROAD 

#32-G , CUL DE SAC , thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 juli 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 12 juli 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 SIMON ANTONIEL 
voorheen wonende te A .JACOBS DRIVE 
SECT. A 30-A, CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 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  
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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 juli 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 SPORTS CLUB 2000 N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 77-

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

op d.d.  08 juli 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 09 juli 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 MR. LALU W. 
NANDWANI DIR. OF CHOICE FASHIONS 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#140, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 NATURAL ACTS N.V. DBA 
EARTHBOUND voorheen gevestigd te A.J.C 

BROUWERS ROAD , CAY HILL , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 juli 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 15 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SXM MARINE 
SERVICES 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. 11 juli 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 10 juli 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 SUAREZ GERSON 
PELAGIO voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD #107, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 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 11 juli 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 DOSSOUS 
GELERME voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN ROAD #112, SUCKER GARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08 juli 

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 juli 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 SANJVIN N.V. DBA ST. 
MAARTENS BEST voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #16 E MILLENIA PLAZA , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 15 juli 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 SYMO 
ELECTRONIC REPAIRS N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET  MARSHAL 
ARCADE, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 11 juli 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 SERVUS N.V. DBA 
EVERYTHING COOL voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 77-B, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 EGOISTA B.V, 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #44 
UNIT 4, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 TEAK ONLY N.V. voorheen 
gevestigd te BUSH ROAD # 36- H , CUL DE 

SAC , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

juli 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 15 juli 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 T.L.C. 

TRADING N.V. DBA LEE'S MEAT CENTER 
voorheen gevestigd te CH.E.W. VOGES 
STREET # 3, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 11 juli 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 DIR. NEELAM SHIVLANI-
BHATIA NEW AGE GIFTS STORE N.V. 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 16 
SHOP 7, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 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 09 juli 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 GRAY 
KRAISS COMPANY N.V. voorheen gevestigd 
te FRONT STREET # 43, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.02 juli 2019, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 TROPICAL MOODS N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 66 , CUL 

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

op d.d.  10 juli 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 15 juli 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 TA-BOU N.V. 

LA ROMANA (AIRPORT) voorheen gevestigd 
te FRONTSTREET # 37, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 09 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Brien Gumbs deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan DANIEL JULIUS voorheen 
wonende te BLIJDENS DRIVE #, CUL DE SAC, 

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

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 HODGE-
HAZEL MARJORIE IONNA DBA DORA & 
DIEGO UNLIMITED LEARNING & 
DEVELOPMENT DAY voorheen gevestigd te 
SUCKERGARDEN ROAD # 149, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 juli 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 juli 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 VISDI JEWELRY & GIFTS 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

#16-C , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 juli 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 15 juli 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 TAJ N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 74, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 juli 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 09 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Brien Gumbs 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.  04 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 09 juli 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 J.D.W. 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 211, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.02 juli 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 15 juli 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 WINDWARD CABLE T.V 
N.V voorheen gevestigd te BACK-BAY POINT 

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

uitgevaardigd is op d.d.  12 juli 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 15 juli 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 TALMA 

INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 105, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Brien Gumbs deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan STICHTING T.B.V. UFA 

voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
Z/N, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  04 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 juli 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 KHIDDION-G 
ENTERPRISES N.V. DBA GAB E'S / HOT 
TOMATOES CARIBBEAN CAFÉ voorheen 
gevestigd te AIRPORT  ROAD #46, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.11 juli 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 2 SISTAS 

BEAUTY SALON N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET#28, , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 juli 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 15 juli 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 TAPAZA N.V. 
voorheen gevestigd te W.G.BUNCAMPER 
ROAD # 4 UNIT 7, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 09 juli 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 AMCAR HOLDING N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #20, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 juli 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 15 juli 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.11 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 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 ALL FIXED N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE RD #68 , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 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 15 juli 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 
TECHNOPHARMA N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 209 A-3, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 09 juli 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 CAFELANDIA N.V. DBA 
HALSEY'S REST & LOUNGE 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 
juli 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 11 juli 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 MEDINA 
ALCALIA voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN RD 32, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08 juli 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 ANDRES POLINA LUIS 
ALBERTO voorheen wonende  te A.J.C. 

BROUWER ROAD #46 , CUL DE SAC , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 juli 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 15 juli 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 TEKCHAND 
LALWANI N.V. DBA VIBRANT JEWELS 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 91, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 12 juli 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 10 juli 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 CARIBBEAN ESCAPE 
REALTY 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.  08 juli 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 08 juli 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 NAVDURGA 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#30, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 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 ANMOL N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #103, 

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

op d.d.  02 juli 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 15 juli 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 THAYER 

CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 
WALTER J.A. NISBETH ROAD # 91, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 12 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 16                                          Datum: 02 augustus 2019 

   P a g i n a  | 30 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli 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 CARIBBEAN FASTENERS 
SXM N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN 

RAIN TREE DRIVE # 1, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 OPTIONS 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
139, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 AQUASKY 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 28 

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

op d.d.  10 juli 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 15 juli 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 BEST 
BOOK STORE N.V. voorheen gevestigd te E.C. 
RICHARDSON STREET # 19, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 10 juli 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 CARIBBEAN LOGISTICS 
AND DISTRIBUTION 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.  09 juli 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 09 juli 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 PISTACHE 
COFFEE SHOP N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 35, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.02 juli 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 juli 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 BE BRUIN 
CATHERINA H,.J ALS DIRECTRICE VAN 

QUALITY INC N.V voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #46 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 15 juli 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 CHASE 
MANHATTAN BANK N.A. N.V. voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 
Z/N, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 juli 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 10 juli 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 CARIBBEAN MARINES N.V. 
voorheen gevestigd te LOW LANDS #5, 

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

op d.d.  09 juli 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 11 juli 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 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.10 juli 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 15 juli 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 
MOUNTAIN MANAGEMENT & 

CONSULTANCY N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 42 , SIMPSON BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 juli 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 15 juli 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 DUTCH 
DELFT BLUE GALLERY N.V. voorheen 
gevestigd te OLD STREET # 104, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 juli 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 09 juli 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 DESANGE ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 9, 

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

op d.d.  08 juli 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 09 juli 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 STREET 
VIBES N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #47, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.04 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 BRISON LAURENCE 
MARILYN voorheen wonende te BACKSTREET 

#145 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 15 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE ST. 
MAARTEN BAKERY N.V. voorheen gevestigd 
te FRONTSTREET # 6 SUITE 2-B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 juli 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 10 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan JOY  FROZEN  YOGURT  BAR 
N. V. voorheen gevestigd te RHINE  ROAD 1 

SHOP # 35, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 SUPERIOR 
TOBACCO HOLDING N.V. voorheen gevestigd 
te FRONT STREET # 5, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.02 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 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 CAR & CASH N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 12 , 

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

op d.d.  26 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 15 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TOP CHOISE 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER ROAD # 8, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 juli 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 09 juli 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 JULINA'S  ENTERPRISES  
NV -(MAHO SHOPPING CENTER) 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 juli 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 09 juli 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 TEL-TIME 
INTERNATIONAL INC N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.04 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 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.  10 juli 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 15 juli 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 TRAFALGAR 

TRAVEL SXM N.V. DBA LET'S TRAVEL 2 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBETH 
ROAD # 71, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 10 juli 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 K-MADE CONSTRUCTION 
MANAGEMENT & CONSULTANCY N.V. 

voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD # 
16, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 PIRATE 
BAR & RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd 
te FRONT STREET #47, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.04 juli 2019, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 DOLLY N.V. voorheen 
gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD 14, , 

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

op d.d.  11 juli 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 15 juli 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 TREIZE N.V. 

DBA COLOR FREAK voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 72-A, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 11 juli 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 MAYFAIR SINT MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 

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

op d.d.  05 juli 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 11 juli 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 TRU 2 TRU 
CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
SUCKERGARDEN DRIVE # 61, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.08 juli 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 juli 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 DRAGON PROPERTY 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 91 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 15 juli 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 TROPICAL 
STYLZ N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # UNIT 4 5, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 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 10 juli 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 PREFAMO N.V. CAL T 
VICARY F WALKIN voorheen gevestigd te 

FRONT STREET 3 SUITE 6, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 09 juli 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 VILLAGE 
LIQUOR & TOBACCO N.V. voorheen gevestigd 
te FRONT STREET # 31, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.02 juli 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 juli 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 EXOTIC ISLAND LIQUOR 
N.V. voorheen gevestigd te KANAALSTEEG 2 , 

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

op d.d.  04 juli 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 15 juli 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 

TRUSTCOMPANY OF ST. MAARTEN N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 6 
SUITE 2-B, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 16                                          Datum: 02 augustus 2019 

   P a g i n a  | 39 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli 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 TOTAL SEWING CENTER 
N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN RAIN 

TREE DRIVE #9 UNIT-E, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juli 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 11 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WRANGLER 
N.V. DBA MONCHIE'S voorheen gevestigd te 
SUCKER GARDEN ROAD #49,, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.08 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 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.  10 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 WAY IN 
FASHION N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET #99-B, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 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 05 juli 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 LACS BOUTIQUES SXM N.V. 
voorheen gevestigd te KANAALSTEEG BTH 

111-1, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 juli 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 11 juli 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 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.10 juli 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 juli 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 GIFFORD-KOERNER 
KATHERINE LOUISE voorheen wonende te 

THE MAILBOX, AIRPORT ROAD, PALAPA 
CENTER, BOX # 4749 , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
juli 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 11 juli 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 WILLIAMS OLIVE 
voorheen wonende te FRONT STREET #30, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 juli 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  
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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 juli 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 DOM' BEACH N.V. voorheen 
gevestigd te KANAALSTEEG # 2, 

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

op d.d.  04 juli 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 09 juli 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 LI & LEE SUPERMARKET 
N.V voorheen gevestigd te ILLIDGE ROAD # 
31, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.04 juli 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 juli 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 GLORY ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 

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

op d.d.  04 juli 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 juli 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 WORLD ORDER N.V. 
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. 02 juli 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  
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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 juli 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 LIBERTY'S CONSULTANCY 
N.V. voorheen gevestigd te GUANABAY 

ESTATE ROAD # 8-A, GUANABAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 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 11 juli 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 SHEDEFADA 
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.10 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 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 GOLDEN TOUCH GROUP 
COMPANIES N.V. voorheen gevestigd te 

BUSH ROAD 28 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 juli 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 09 juli 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 ANTHONY 
JEWELRY REPAIR SHOP N.V voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 juli 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 10 juli 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 T.B.V. CLIVE O & 

CHRISTINE A HEAVEN EATHWORKS N.V. 
DBA CUSTOM WOODWORK voorheen 
gevestigd te COCKPIT N AP B1, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.09 juli 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 15 juli 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 GOMEZ JOSE 
LEONEL voorheen wonende te AIRPORT 
ROAD # 98, APT C , SIMPSON BAY , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 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 BATH 

ACCESSORIES  AND MORE N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 juli 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 TROP WORLD 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WELGELEGEN ROAD # 70, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.05 juli 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 12juli 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 GRAY VINCENT THOMAS 

voorheen wonende te BUSH ROAD # 32-L , 
CUL DE SAC , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 juli 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 09 juli 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 
KITES N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #43-H, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 juli 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 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 PADILLA-RODRIGUEZ 

ORLANDO ALS DIR VAN ANFRA ANTILLEAN 
N.V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE 
ROAD # 2, POINT BLANCHE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.26 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 15 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HODGE 
BERNADETTE A. AANSPR. GESTELD VAN 
TRUE CLOTHING N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 3108 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 juli 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 09 juli 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 CENTRAL 

STOCK HOLDING N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #5, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 juli 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 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 INTERNATIONAL LEGAL 
SERVICES P & A N.V. voorheen gevestigd te 
GOLDFINCH ROAD # 1, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.26 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 15 juli 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 HYMAN ALVIN 

FRANKLIN voorheen wonende te FORT HILL 
ROAD # 29-A , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 juli 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 11 juli 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 CHAWLA 
RAMESH EN TORO ALS  DIR. VAN MOTUNE 
N.V. DBA BABA'S FASHION voorheen 
gevestigd te BACK STREET 73, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 juli 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 27 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 LUNA YENA MASSAGE 

AND SPA CENTER voorheen gevestigd te 
MARCUS BUILDING CANNEGIETER STREET, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.26 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 11 juli 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 IKECHI N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 125 
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 juli 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 15 juli 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 DIJAMANT 

CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT  ROAD #132, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 juli 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 09 juli 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 DANIEL JULIUS voorheen 
wonende te BLIJDENS DRIVE #, CUL DE SAC, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08 juli 

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 11 juli 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 SAMATHA DINIADA 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.  11 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 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 FAMILY  ARK  
GAME  ROOM  N. V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 3 LB, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 juli 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 juli 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 BRENRICK SERVICES & 

CONSTRUCTION CO N.V. voorheen gevestigd 
te A. TH. ILLIDGE 48 UNIT 15, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 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 JUNIOR'S 
LOBSTER HOUSE N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 69 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 juli 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 11 juli 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 FIVE BY FIVE 

N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
74, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 09 juli 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 ARRINDELL 
JERRY FELICIANO DBA GREEN 
GRASSHOPPER voorheen gevestigd te UNION 
ROAD #130, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.08 juli 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 12 juli 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 KAVI REAL ESTATE N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 70 , CUL 

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

op d.d.  10 juli 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 09 juli 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 GOBAL 
WIRELESS SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 61 A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 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 11 juli 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 SATYAM N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 78, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 juli 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  
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 12e juli, 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten, bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten, gelaten 
aan de Offier van Justitie op St, Maarten, ten 

verzoeke van Louinet Dorestant, vonnis van het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 
St.Maarten, van de 8e juli, 2019 waarvan de 
echtscheiding is uitgesproken tussen, Louinet 
Dorestant   wonende op St.Maarten en Anna 
Saint Fleur wonende in Verenigde Staten van 
Amerika. (SXM 201801462) 

                                                                                 
De aspirant deurwaarder, 

                                                                                 
Danica E. N. Zichem 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 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 LATIN SUGAR N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 12 
APT. B2-6 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 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 17e juli, 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 Dulce Maria Garcia Silvestre, 

vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingplaats St.Maarten, van de 8e juli, 2019 
waarvan de echtscheiding is uitgesproken 
tussen, Dulce Maria Garcia Silvestre  
wonende op St.Maarten en Raul Henriquez 
Perez  zonder bekende woon of verblijfplaats 
op St.Maarten.( E 32/2019 -SXM 201900244) 

                                                                                 
De deurwaarder, 

                                                                                 
S.M. APON 
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OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 17e  juli 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 

deurwaarder op St. Maarten. Opgeroepen: Erlin 
Sindulfo Cathlin, zonder bekende woon of 
verblijfplaats op St.Maarten aan de om op 

maandag de 21e  october 2019 te 10:30 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 
Marie Destine Hyppolite, eiser gevestigd op 
St.Maarten, ten deze gedomicilieerd ten kantore 
van de advocaat mr. Cor Merx, te antwoorden 

(E 81/19) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

 
OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 17e  juli 2019, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 

deurwaarder op St. Maarten. Opgeroepen: 
Guana Bay 12 LTD, zonder bekende woon of 
verblijfplaats op St.Maarten aan de om op 
vrijdag de 6e  september 2019 te 9:30 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 
Guana Bay Beach Owners Association, eiser 
gevestigd op St.Maarten, ten deze 
gedomicilieerd ten kantore van de advocaat mr. 

Emily de Haan, te antwoorden (KG 96/19 – SXM 
201900672) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 17e  juli 2019, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 

deurwaarder op St. Maarten. Opgeroepen: 
Marsha Chanella Stephens, wonende op 
St.Kitts aan de om op maandag de 21e  
oktober 2019 te 10:20 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 Chris Germain 
Josephat eiser gevestigd op St.Maarten, te 
antwoorden (E 91/19 – SXM 201900696) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd. 19e juli 2019, heb ik, Danica E. 

N. Zichem, aspirant deurwaarder op St. 
Maarten, alhier, ten verzoeke van Yris 
Hernandez, ten deze zake gedomicilieerd ten 
kantore van de advocaat mr. M.N. Hoeve,  aan 
Winston Noel King, wonende te Dawn Beach 
Alhier, BETEKEND, een beschikking waarbij de 
echtscheiding tussen partijen op 8e juli 2019, 

in het openbaar is uitgesproken, geschieddende 
deze betekening en publicatie ten effecte 
rechtens en opdat de geexploiteerde van het 
een of ander niet onkundigd blijft . 
 
De aspirant deurwaarder D.N. Zichem 
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OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 19e  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: Vanessa Maduro, zonder 

bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten 
aan de om op vrijdag de 18e  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 Humphrey Antonio van 

Putten, eiser gevestigd op St.Maarten, ten 
deze gedomicilieerd ten kantore van de 
advocaat mr. S.R. Bommel, te antwoorden (KG 
99/2019 – SXM 201900690) 
 
De Aspirant deurwaarder Danica N. Zichem 
 

 
 
 

CURATELE 
 

Bij beschikking van de E.A. heer Rechter in het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 

Maarten, van 8e  juli 2019, is Dennis Norman 
Benders, geboren  2e maart, 1959, op Aruba 
en wonende op St. Maarten, onder curatele 
gesteld met benoeming tot curator: Anastasia  

 
 
 
 

OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 25e  juli 2019, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten, Saba en 
St. Eustatius. Opgeroepen: Vishal N.V. 

h.o.d.n. Park Avenue, gevestid op St.Maarten 
aan de Frontstreet # 12-14 aan de om op 
dinsdag de 29e  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, 
om op de vordering van S. Weisz Uurwerken 

B.V., eiser gevestigd en kantoorhoudende in 
Nederland, te antwoorden (AR 144/19 – SXM 
201900616) 
 
De aspirant deurwaarder Danica E.N. Zichem 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Denise Benders en Latifa Cynthia Bender.   
(SXM 20190363 / EJ 87/19) 

 
De deurwaarder S.M. APON 
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Inspectorate VSA  

 

Policy on Medicinal Cannabis and CBD products 

 

 

 

Sint Maarten 

July 17, 2019 

Introduction 

 
Medicinal cannabis (medical marijuana) is cannabis prescribed to relieve the symptoms of a medical 
condition, such as epilepsy. It is important to make the distinction between medicinal cannabis and 
recreational cannabis. Recreational cannabis is the form of cannabis that people use to get ‘high’. 
Medicinal cannabis is cannabis that is specifically produced and destined to treat certain health 
conditions. 
For some people suffering from chronic or terminal illnesses, conventional medicines do not work, or 

do not work as effectively as medicinal cannabis might work. Also, for some patients, conventional 
medicines may work but cause debilitating side effects that cannabis can help to relieve. 

There are three main forms of cannabis that can be used medicinally: 

 Pharmaceutical cannabis products that are approved by an organization such as the 

Therapeutic Goods Administration (TGA), including nabiximols (Sativex®) and synthetic 

cannabinoids such as Dronabinol®. Sativex, which comes as a nasal or oral spray, has been 

approved in over 24 countries for treating spasticity due to multiple sclerosis. 

 Controlled and standardized herbal cannabis (plant products), such as the products produced 

in the Netherlands. 
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 Unregulated and illegal herbal cannabis (plant products), which contains unknown 

concentrations of cannabinoids and potentially harmful impurities such as bacteria and mold. 

Medicinal cannabis must be produced to the pharmaceutical-quality standards of GMP (good 

manufacturing practice). This allows it to be regulated like other medicines. 

There is a considerable need for medicines and therapies that can help and alleviate the painful 

symptoms of a number of illnesses and diseases. An increasing number of studies suggest that 

medicinal cannabis in the form of oral extracts, sprays or pills can reduce these symptoms and aid in 

the treatment of some illnesses. However, as with many other drugs, medicinal cannabis can also 

cause unwanted side effects, such as difficulty with concentration, dizziness, drowsiness, loss of 

balance, and problems with thinking and memory. Unregulated and illegal herbal cannabis (plant 

products) should not be used for medical purposes. 

The worldwide trend of permitting the use of medicinal cannabis in a controlled manner in various 

western countries has not gone un-noticed in Sint Maarten. In the United States, the use of cannabis 

for medicinal purposes is legal in 29 states, plus the territories of Guam and Puerto Rico, and the 

District of Columbia, as of April 2017.  

Given the current status of evidence-based data from (clinical) research and experiences in several 

countries, the Inspectorate VSA is of the opinion that this treatment modality that may benefit certain 

patients suffering from specific medical conditions, should be available in Sint Maarten as well.  

The objective is to establish a policy on procedures aimed at medical doctors and pharmacists, which 

takes into consideration the existing legal framework and makes it possible to import, store, 

distribute, prescribe and dispense medicinal cannabis in a controlled and safe manner.  

The patients of Sint Maarten should have legal access to affordable, high quality medicinal cannabis 

that is safe. Through this policy, the Inspectorate creates a means to make this possible.  

As more evidence-based data from research becomes available, this policy will be updated as 

necessary. 

 

 
Dr. Earl Best        Sint Maarten, 
Inspector-General       July 17, 2019  
 
 

Co-authors 

A. van Heyningen, MSc. - chief inspector Pharmaceuticals 

W.D. Kweekel, LL.M. – senior legal advisor Inspectorate 

 

1. Pharmacology 
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There are up to 100 cannabinoids (closely related compounds) in the cannabis plant. The cannabinoids 

are most abundant in the female flower head, which is used in the manufacture of medicinal cannabis 

products.  

The main psychoactive ingredient of cannabis is tetrahydrocannabinol (THC), which acts on specific 

receptors in the brain known as cannabinoid or CB1 receptors. Research has found that the 

cannabis plant produces between 80 and 100 cannabinoids and about 300 non-cannabinoid chemicals. 

The two main cannabinoids that have been found to have therapeutic benefits are 

tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). There have been claims that a number of 

other cannabinoids have therapeutic properties, but these have not yet been proven scientifically.  

The main difference between the two cannabinoids is that THC has strong psychoactive effects, 

meaning it makes a person ‘high’, whereas CBD is thought to have an anti-psychoactive effect that 

controls or moderates the ‘high’ caused by the THC. CBD is also thought to reduce some of the other 

negative effects that people can experience from THC, such as anxiety. The psychoactive effects of 

THC, such as euphoria and feeling relaxed or sleepy, are well known, but THC has also been found to 

have analgesic, anti-inflammatory and antioxidant properties, as well as being able to prevent and 

reduce vomiting, reduce muscle spasms and improve appetite. Research is being conducted into CBD 

for its potential to manage epilepsy, schizophrenia and other psychotic disorders, type 2 diabetes, 

inflammatory bowel disease, some tumors, and drug dependency. It is unclear whether THC and CBD 

act individually or synergistically (in conjunction with each other). Other cannabinoids under active 

research include cannabigerol (CBG), tetrahydrocannabivarin (THCV), cannabinol (CBN) and 

cannabichromene (CBC). The cannabis plant also contains terpenes which give cannabis its flavor and 

aroma. It is unclear whether terpenes have their own pharmacological effects. 

 

The endocannabinoid system is a unique communications system found in the brain and body that 

affects many important functions. It is made up of natural molecules known as cannabinoids, and the 

pathways they interact with. Together, these parts work to regulate a number of activities, including 

mood, memory, sleep and appetite. It is thought that medicinal cannabis can treat various illnesses by 

acting on the endocannabinoid system. THC and CBD have contrasting mechanisms of action on the 

endocannabinoid system. When taken together with THC, CBD may offset some of the adverse effects 

of THC, such as memory impairment and paranoia. Therefore, the balance of THC and CBD may 

contribute to safety as well as therapeutic effects. CBD has an excellent safety profile and is well 

tolerated, even at high doses. THC carries an increased risk of adverse events (including serious 

adverse events). 

For medicinal cannabis, the amount of evidence is currently limited and the products, doses and 

research methods used vary between studies. This makes it difficult to come to firm conclusions about 

how best to use particular medicinal cannabis products.  

Importantly, at the moment, relatively few studies compare the effects of medicinal cannabis products 

against currently approved treatments for various conditions and symptoms. 

As there is limited, scientific evidence to support the use of medicinal cannabis in most conditions, and 

in many cases the evidence is for its use together with other medicines, it should be prescribed only 

based on informed consent and preferably, when approved treatments have failed to manage 

conditions and symptoms. 
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2.  The side effects of medicinal cannabis treatment 

There is not much information available to help doctors determine the most appropriate and safe 

doses while minimizing potential side-effects. Like all prescription medicines, medicinal cannabis 

products can have side effects. Cannabinoids (primarily THC) were associated with a fivefold increase 

in rates of disorientation and dizziness, compared with placebo or active comparators. The extent of 

effects of these can vary with the type of medicinal cannabis product and between individuals. In 

general, the side effects of CBD-rich products are less than those for high-THC products, but because 

the required doses for CBD can be quite high in conditions such as pediatric epilepsies, a proportion of 

patients encounter side-effects with these CBD doses. 

The known side-effects from medicinal cannabis treatment (both CBD and THC) include fatigue and 

sedation, vertigo, nausea and vomiting, fever, decreased or increased appetite, dry mouth, and 

diarrhea. 

THC (and products high in THC) have been associated with convulsions, feeling high or feeling 

dissatisfied, depression, confusion, hallucinations, paranoid delusions, psychosis, and cognitive 

distortion (having thoughts that are not true). 

General cautions 

 Patients should not drive or operate machinery while being treated with medicinal cannabis. In 

addition, measurable concentrations of THC (tetrahydrocannabinol – the main psychoactive 

substance in cannabis) can be detected in urine many days after the last dose. It may take up 

to five days for 80 to 90 per cent of the dose to be excreted. Driving under the influence of 

any substance is a criminal offence, and patients should discuss the implications for safe and 

legal driving with their doctor. 

 Medicinal cannabis is not appropriate for:  

o people with an active or previous psychotic or active mood or anxiety disorder 

o women who are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding 

o people with unstable cardiovascular disease. 

 Patients with neurological conditions may be more likely to experience negative effects from 

medicinal cannabis. 

 There is no information available on the most effective or safe dose for various conditions and 

symptoms. For this reason, starting doses should be low and increased over time until patients 

respond positively or the negative effects outweigh the perceived benefits. Low start doses are 

particularly important for people with memory and thinking difficulties, liver and kidney 

disease, and weakness and wasting of the body due to severe chronic illness. Low start doses 

are also important for young people and the elderly. 

 Prescribing doctors should:  

o carefully assess elderly and particularly sensitive patients 

o consult with other treating physicians/specialists 

o regularly monitor interactions between medicinal cannabis and other treatments 

o assess liver function when deciding to continue or stop treatment. 

 Although there may be some evidence to suggest a benefit from medicinal cannabis treatment 

for one condition or symptom, this does not mean it will have benefits for other conditions, 

even with the same product and the same dose. 
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There is very limited evidence to show how medicinal cannabis reacts with other approved 

medications. 

There is a significant need for larger, high-quality studies to better explore the potential benefits, 

limitations and safety issues associated with medicinal cannabis treatment across a range of health 

conditions and symptoms. 

More research will: 

 increase the amount and quality of evidence to either support or contradict the use of 

medicinal cannabis as an approved treatment 

 give a more detailed understanding of the most effective cannabis products, doses and 

administration methods for treating various conditions 

 compare medicinal cannabis with standard first line medication options currently used to treat 

various conditions 

 build a stronger knowledge base on how medicinal cannabis interacts with other drug 

treatments. 

Prescribing doctors should also collect data based on first-hand patient experience. This will further 

increase our knowledge and understanding of how to use medicinal cannabis effectively and safely. 

As this new evidence emerges over time from doctors, clinical trials and other research, the 

Inspectorate will update this policy. 

3. Use of medicinal cannabis in specific medical conditions 

There is activity evidence from systematic reviews of cannabis-based products and cannabinoids for 

the treatment of chronic pain, multiple sclerosis, treatment resistant epilepsy, nausea and vomiting 

associated with chemotherapy, therapy resistant glaucoma and tics in Gilles de la Tourette syndrome. 

1 

There is less available evidence to estimate the effectiveness of these products for other indications, 

such as appetite and weight loss associated with HIV/AIDS, anxiety, post-traumatic stress disorder, 

and schizophrenia. Currently various clinical trials are being conducted in the use of medicinal 

cannabis for these diseases. 

For now, medicinal cannabis does not play a role in the cure of any of these diseases 

Medicinal cannabis and epilepsy in pediatric and adult patients 

The main purpose of epilepsy medications is to reduce the number of seizures and ideally to stop them 

altogether. There is some evidence to support using medicinal cannabis in the treatment of certain 

childhood epilepsies. 

CBD is the substance featured in most published evidence on medicinal cannabis as an epilepsy 

treatment. However, this evidence is when it is used as an add-on to current treatments in drug-

resistant epilepsy in children and young adults up to 25 years where use of several anti-epileptic drugs 

has not controlled their condition. In patients with pediatric-onset drug-resistant epilepsy, CBD 

products reduced seizure frequency by 50 per cent or more in up to half of the patients and achieved 
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seizure freedom in a small number of patients. Several studies have reported improved quality of life 

in pediatric and adult groups, but overall there are few studies of how effective CBD is in treating adult 

epilepsy. There is not enough evidence to recommend this treatment for adults. 

There is no evidence to support medicinal cannabis as a rescue therapy for status epilepticus (a single 

seizure lasting more than five minutes or two or more seizures within a five-minute period without the 

person returning to normal between episodes). 

Information is limited on the most effective starting doses to treat epilepsy in children and young 

adults. As extra care is needed, it is expected that pediatric neurologists would be involved in the 

management of these children. 

1 

- Medicinal use of cannabis based products and cannabinoids: BMJ2019;365:l1141 doi: 

10.1136/bmj.l1141 April 2019 

- Therapeutic potential of medicinal marijuana: an educational primer for health care 

professionals: Drug Healthcare Patient Safety. 2018; 10: 45–66 

- Medical use of cannabis and cannabinoids: European Monitoring Centre for drugs and drugs 

addiction, December 2018 

- The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and 

Recommendations for Research (2017): A report of the National Academies of Science-

Engineering-Medicine  

- A Systematic Review of the Effectiveness of Medical Cannabis for Psychiatric, Movement and 

Neurodegenerative Disorders: Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017 Nov; 15(4): 301–312 

- Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2010-2014: Cannabinoids 

2016;11(special issue):1- 18 

Medicinal cannabis and multiple sclerosis (MS) 

There is a Therapeutic Goods Administration (TGA) registered medicine (Nabiximols, which is an 

extract of the cannabis plant containing roughly equal amounts of THC and CBD) for the use in MS for 

muscle spasticity. Five out of ten studies carried out on other cannabinoids concluded that there was 

evidence that cannabinoids may be effective for symptoms of pain and/or spasticity and positive 

effects on sleep and bladder symptoms. 

It should be noted that the other five studies were inconclusive or did not show that treatment with 

cannabinoids had any positive effect in MS. 

There is some low to moderate evidence to suggest that medicinal cannabis products may be effective 

for treating the pain symptoms of MS, although this is inconsistent. Studies differ as to whether 

medicinal cannabis products can help improve bladder function, sleep, quality of life, ataxia/tremor 

and disability/disease progression. 

There are also currently no studies that compare medicinal cannabis products to the most effective 

and commonly-used medications for MS pain and spasticity. Therefore, there is no evidence to support 

the use of most cannabinoids as a single, primary or initial treatment. 

Treating doctors should assess people with MS after 12 weeks to re-evaluate and monitor both the 

positive and negative effects of the drug. 
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Treatment of chronic non-cancer pain 

The majority of the studies on the use of cannabinoids in pain have studied THC or THC-rich extracts. 

The studies are mainly where cannabinoids were "adjuvant" treatments, used in addition to other pain 

medicines. 

Most studies have been on chronic (long-term) rather than acute (short-term) pain. Patients and 

healthcare professionals recognize that there are two main types of chronic pain. Nociceptive pain, 

which can be found with or without cancer, is caused by damage to body tissue and usually described 

as a sharp, aching, or throbbing pain to the bones, muscles, or joints or damage that causes the 

blockage of an organ or blood vessels. Neuropathic pain occurs when there is nerve damage, in 

particular to those nerves in the spinal cord. The pain is often described as a burning or heavy 

sensation, or numbness along the path of the affected nerve. 

There is some evidence that cannabinoids can reduce pain in both MS related neuropathic pain and 

non-MS related neuropathic pain, pain caused by damaged nerve tracts, phantom pain and post 

herpetic pain, but for many people the reduction in pain may be modest. There is, however, 

insufficient information to make a conclusion about cannabinoids for the treatment of pain associated 

with arthritis and fibromyalgia. 

Current studies show no evidence that medicinal cannabis can improve overall quality of life or 

physical functioning. There is some evidence that it can improve sleep. 

There is much interest at present as to whether cannabinoids are "opioid sparing" – in other words, 

whether use of medicinal cannabis products for pain can result in a reduction of use of strong opioids. 

If this were the case, deaths and incapacity from opioid overdoses could be reduced, given that 

cannabinoids have fewer adverse outcomes. While some individuals with pain have reported that their 

use of opioids has been reduced when they also use medicinal cannabis, clinical studies in this area 

are still ongoing. 

Preventing and managing chemotherapy-induced nausea and vomiting in cancer (CINV) 

There are some reports that medicinal cannabis products (in particular THC and related substances) 

relieved the symptoms of CINV. However, the number of studies is small and the quality of published 

evidence is low to moderate. While several studies found that the medicinal cannabis products were as 

effective as the prescription medicine it was compared with, most of the research studies were carried 

out some years ago, and in recent years much more effective prescription medicines for nausea and 

vomiting have become available. 

For these reasons, THC-rich medicinal cannabis products for chemotherapy induced nausea and 

vomiting should be prescribed only after standard approved treatments have failed. 

Medicinal cannabis use in palliative care 

While medicinal cannabis products can be used to treat nausea and vomiting due to chemotherapy, 

there is little evidence of any benefit to advanced cancer patients with chronic pain. The published 

studies in the medical literature showed little effect on appetite, nausea/vomiting, pain, dizziness, 

mental health or sleep problems. There is also no evidence that medicinal cannabis has any anti-

cancer activity in human studies or that it can slow the progression of these conditions. 
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In people without acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), there is also no evidence that 

medicinal cannabis will increase their appetite, that it will help the patient gain weight or that it will 

enhance their mood. 

It is important to note that some side-effects from medicinal cannabis treatment may be similar to 

symptoms of distress often experienced by people in end-of-life care. 

As there are very few studies on medicinal cannabis treatment in palliative care, it should be used only 

after standard treatments have failed. It is possible that medicinal cannabis will interact with 

chemotherapy and other medications used in palliative care. More studies are needed to better 

understand this. 

People with life-limiting conditions may want to enroll in clinical trials to help increase the amount and 

quality of evidence to support or contradict medicinal cannabis use in this setting. 

Treatment of therapy resistant glaucoma 
 

After cataracts, glaucoma is a leading cause of blindness worldwide, affecting more than 60 million 
people. Its most common form, primary open-angle glaucoma (POAG), is a slowly progressive 
disorder that destroys cells in the eye's retina and degrades the optic nerve. These losses constrict 
 
the visual field, which eventually disappears, along with the patient's sight. 
 
Glaucoma ranks among the most frequently cited reasons for using medicinal cannabis. Research 

findings from as early as the 1970s show that both marijuana and THC reduce intraocular pressure, a 
key contributor to glaucoma.  
 
Although marijuana can lower the intraocular pressure, its side effects and short duration of action, 

coupled with a lack of evidence that its use alters the course of glaucoma, preclude recommending 
this drug in any form for the treatment of glaucoma at the present time.  
 

Conventional therapies for intraocular pressure outperform cannabinoids, and the next generation of 
glaucoma drugs is expected to treat the disease more directly or even reverse its progress. 
 
Use of medicinal cannabis for tics in Gilles de la Tourette syndrome  
 
Tourette syndrome (TS) is a childhood-onset neurodevelopmental disorder characterized by motor and 

vocal tics. For the treatment of tics, behavioral therapy and antipsychotic medication are first-line 

treatments.  

In patients with severe and complex TS, who do not respond to these treatments, only few further 

treatment options can be offered including deep brain stimulation. Therefore, a substantial number of 

patients seek for alternative treatments including cannabis-based medicines.  

There is increasing evidence that different cannabis-based medicines might be effective in the 

treatment of adults with TS. Patients reported reduction in tic severity, better sleep, and improved 

mood. 

 

4. Legal Framework  
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Cultivation of cannabis, regardless whether this is done for medicinal or scientific purposes, is strictly 

forbidden. 

Opium Ordinance 

Cannabis  

The growth, use, trade, sale, storage and other actions pertaining to cannabis and its extracts, 

tinctures, resins and resin preparations are regulated under the Opium Ordinance 

(Opiumlandsverordening AB 2013 GT no. 800 as amended lastly by AB 2015 no. 9) which incorporates 

the limitations as set forth by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs1. The Single Convention 

on Narcotic Drugs of 1961 is an international treaty to prohibit production and supply of specific 

narcotic drugs and of drugs with similar effects except under license for specific purposes, such as 

research and medical treatment. The Kingdom of The Netherlands ratified this treaty on July 16, 1965. 

The above limitations are also applicable to Sint Maarten as a country within the Kingdom of The 

Netherlands. 

 

In the Ordinance, hemp (cannabis) is defined as “the flowering or fruiting tops, or parts thereof of 

every plant of the genus cannabis (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) 

from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated2”.  

 

The Opium Ordinance forbids:  

1. the growth of cannabis plants (article 2a); 

2. the import, export, distribution, manufacturing, production, processing, sale, delivery,  

transport, possession, having present and use of hemp oil3, THC4, hasjiesj5 and hemp6 (article 

3, section 1 under f in conjunction with article 1 of the Regulation designating controlled 

substances – Regeling aanwijzing gecontroleerde middelen, AB 2013, GT no 255);  

3. the import, export, distribution, possession, manufacturing, production, processing, sale, 

delivery, distribution, transport, possession, having present and use of hemp extracts and 

tinctures (articles 3a); 

4. the import, export, distribution, possession, having present and use of hemp, hemp resin, and 

the commonly used hemp resin preparations such as hashish, esrar, chiras and djamba 

(article 4).  

 

 

Exemptions:  

The Opium Ordinance provides for the following exemptions (opium verloven) to the above-

mentioned prohibitions:  

                                                           
1 The 1961 Single Convention on Narcotic drugs (Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen Trb. 1963, no. 

81), restricts the “the production, manufacture, export, import, distribution of, trade in, use and possession“ of 

cannabis and a range of other substances “exclusively to medical and scientific purposes.” 
2 Article 1, under j of the Opium Ordinance.   
3 Defined in the Regulation as “the concentrate of plants with the genus cannabis (hemp), obtained through 

extraction of hemp or hasjiesj, whether or not mixed with oil”.  

4 Defined in the Regulation as “6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-

1-ol” 
5 Defined in the Regulation as “a usually solid mixture of the extracted resin of plants of the genus cannabis (hemp), 

containing vegetal elements of these plants”.  
6 Defined in the Regulation as “every part of the plant of the genus cannabis (hemp), from which the resin has not 

been extracted, with the exception of the seeds”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Licence
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a. exemption to the prohibition to import, export and distribute (whether or not in combination 

with the storage in warehouses or other custom storage location) of hemp oil, THC, hasjiesj, 

hemp, hemp resin, and the commonly used hemp resin preparations (article 6); 

b. exemption to the prohibition to  

i. manufacture, produce, process, sale, deliver, distribute, transport, possess, have 

present and use of hemp oil, THC, hasjiesj, hemp, hemp extract and tinctures; and  

ii. possess, have present and use of hemp oil, THC, hasjiesj, hemp, hemp resin, and the 

commonly used hemp resin preparations (article 7).  

 

These exemptions mentioned can only be granted (article 8):  

1. for purely scientific purposes or demonstrations; 

2. to registered pharmaceutical wholesalers;  

3. to registered pharmaceutical manufacturers, and  

4. to registered pharmacists.  

 

Limitations:  

The prohibition to  

- manufacture, produce, process, sale, deliver, distribute and transport 

hemp oil, THC, hasjiesj, hemp, hemp extract and hemp tincture, and  

- possess and have present 

hemp oil, THC, hasjiesj, hemp, hemp extract and hemp tincture and  

does not apply to: 

- registered pharmacists, provided that they possess, have present, manufacture, produce, 

process, sale, deliver, distribute and transport these products solely for a medicinal purpose  

(article 7, section 2a), and  

- established veterinarians, provided that they possess, have present, manufacture, produce, 

process, sale, deliver, distribute and transport these products solely for a veterinary purpose 

(article 7, section 2b). 

These professionals do not need to receive an exemption for (only) the abovementioned actions 

pertaining to the abovementioned products.  

 

Transport:  

The prohibition also does not apply to those who can demonstrate that they transport hemp oil, THC, 

hasjiesj, hemp, hemp extract or hemp tincture on the instruction of an authorized person/entity.  

 

Import / export authorization:  

For all import and export of hemp oil, THC, hasjiesj, hemp, hemp extract, hemp tincture, hemp resin 

and and hemp resin preparations additional requirements apply. In addition to an exemption, an 

import authorization is required for every shipment in accordance with art. 3 of the Ministerial 

Regulation implementing article 6, section 1 of the Opium Ordinance regulating the import, export  

and transport of narcotics (Ministeriele Regeling ter uitvoering van artikel 6 lid 1 van de 

Opiumlandsverordening regelende de in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen – AB 2013, GT 

no 246).  

THC containing products 
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THC is found in high quantities in the female cannabis plant, because this is the one that produces the 

resinous flowers. THC is the principal psychoactive constituent of cannabis and is designated by means 

of article 3f of the Opium Ordinance as a psychotropic substance which when used can lead to health 

damage or damage to the society. THC is classified as a hard drug in accordance with the Regulation 

designating controlled substances (Regeling aanwijzing gecontroleerde middelen). 

CBD containing products 

CBD can be extracted from various parts of both the industrial hemp plant (male cannabis crop) and 

the female marijuana plant. The resin containing flowers of the cannabis plant are known to contain 

high quantities of both CBD and Tetrahydrocannabinol (THC).  

CBD is present where there are terpenes, which there is a small concentration of in other parts of the 

cannabis plant aside from simply the resin/trichome-rich buds. For this reason, some concentrations of 

CBD can also be found in the hemp plant. The hemp plant does not have resinous, cannabinoid-

packed flowers, but the rest of this crop does contain some CBD amongst the stalk, leaves and more. 

Industrial hemp derived CBD products are typically lower in CBD concentration for this reason, while 

extracts from the female cannabis plant can be much more potent and rich, being that they are made 

from the resinous parts of the buds, which are full of cannabinoids. 

The Opium Ordinance of Sint Maarten does not make a distinction between male and female plants of 

the genus cannabis nor does the Opium Ordinance of Sint Maarten make any distinctions based on the 

presence or absence of CBD or any of the other cannabinoids in cannabis. Therefore, cannabinoids 

extracted from any part of the plant of the genus Cannabis (hemp) from which the resin has not been 

removed, with the exception of the seeds is forbidden according to the Opium Ordinance of Sint 

Maarten.  

In conclusion, cannabis extracts of any part of the plant of the genus Cannabis (hemp) from which the 

resin has not been removed, with the exception of the seeds, by whatever name they may be 

designated are not permitted to be imported, exported, possessed, distributed, traded in etc.  

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 

The Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 is an international treaty to prohibit production and 

supply of specific (nominally narcotic) drugs and of drugs with similar effects. The Kingdom of The 

Netherlands is a signatory to this treaty. This treaty has since been supplemented by the Convention on 

Psychotropic Substances, which controls LSD, MDMA, and other psychoactive pharmaceuticals. The 

Single Convention has been used as the basis for the standardization of national drug-control laws such 

as the national Opium Ordinance.  

The International Narcotics control board 

The International Narcotics Control Board (INCB) is the independent and quasi-judicial monitoring 

body for the implementation of the United Nations international drug control conventions. It was 

established in 1968 in accordance with the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. It had 

predecessors under the former drug control treaties as far back as the time of the League of Nations. 

https://www.marijuanabreak.com/how-safe-is-bho-wax-revealed
http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
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The functions of INCB are laid down in the following treaties:  the Single Convention on Narcotic 

Drugs, 1961; the Convention on Psychotropic Substances of 1971; and the United Nations Convention 

against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. 

Broadly speaking, INCB deals with the following: 

a. As regards the licit manufacture of, trade in and use of drugs, INCB endeavors, in cooperation 

with governments, to ensure that adequate supplies of drugs are available for medical and 

scientific uses and that the diversion of drugs from licit sources to illicit channels does not occur. 

INCB also monitors governments' control over chemicals used in the illicit manufacture of drugs 

and assists them in preventing the diversion of those chemicals into the illicit traffic; 

b. As regards the illicit manufacture of, trafficking in and use of drugs, INCB identifies weaknesses 

in national and international control systems and contributes to correcting such situations. INCB 

is also responsible for assessing chemicals used in the illicit manufacture of drugs, in order to 

determine whether they should be placed under international control. 

The INCB administers the estimate system, which limits each nation's annual import or production of 

controlled substances to the estimated amounts needed for medical and scientific purposes.  

As a result of this Sint Maarten is required to submit quarterly import and consumption data of 

narcotic drugs and psychotropic substances for medical purposes to the INCB as well as yearly 

estimates of projected consumptions for the upcoming year.  

National Ordinance on the supply of medicines  

Medicines are defined in the Ordinance regulating the supply of medicines (Landsverordening op de 

geneesmiddelenvoorziening (LOG) AB 2013 GT no.749, as amended lastly by AB 2015, no. 9) as 

follows: 

Medicine: 
 

1. substances used to cure, alleviate or prevent any condition, disease, sickness, pain, injury or 

deficiency in humans, insofar as they are present in a pharmacy or are delivered by a 

pharmacy; 

2. substances which have been prepared based on a prescription, by which preparation is also 

understood as to bring it into the required form or to make it suitable for dispensing; 

 
3. substances, which are contained in packaging or an object, and are clearly intended to be 

dispensed to the consumer in that package or in that object and which are or have been 

designated, recommended or claimed in any way as suitable or as if they could be suitable to 

cure, mitigate (alleviate) or prevent any condition disease, pain, injury or deficiency in 

humans; 

4. substances, designated as such by the Minister 

  

Products containing cannabis and cannabis extracts or tinctures (containing one or more cannabinoids) 

that are considered to be medicines in accordance with the above definitions are – in addition to the 

Opium Ordinance – also subject to the regulations for medicines in accordance with the Ordinance 

regulating the supply of medicines and the Packaged medicines decree (Landsbesluit verpakte 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf
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geneesmiddelen, AB 2013 GT no. 198). Medicines containing cannabis and cannabis extracts are 

currently not available in a registered standardized pharmaceutical preparation on St. Maarten.  

Before importation, such products will require registration in accordance with article 5 of the 

Ordinance regulating the supply of medicines and can only be imported by a company in the 

possession of an opium exemption, an import authorization from the Inspectorate (on behalf of the 

minister) and a license in accordance with article 3 paragraph 1 d of the Ordinance regulating the 

supply of medicines.  

 

Summary legislative framework 

1. The prohibition to prepare, process, sell, deliver, provide, transport, possess, to have present 

or to use cannabis extracts and tinctures as well as to possess, to have present and to use 

cannabis is not applicable: 

a. to pharmacists, dispensing physicians and veterinarians under certain conditions (art. 7 

par. 2a and 2b of the Opium Ordinance) 

b. in the event a person or a company is in the possession of an exemption (article 7 of the 

Opium Ordinance) from the Minister of Public Health to the extent that the Minister has 

given an exemption in writing to perform one or more of the above acts referred to above. 

2. In addition to the required import exemption (art. 6 Opium ordinance) an import authorization 

is required from the Inspectorate for every order of cannabis and cannabis extract or 

tinctures; 

3. Before importation, such products will require registration in accordance with article 5 of the 

ordinance “Landsbesluit verpakte geneesmiddelen” and can only be imported by a company in 

the possession of an opium exemption, an import authorization from the Inspectorate (on 

behalf of the minister) and a license in accordance with article 3 paragraph 1 d of the 

ordinance regulating the supply of medicines.  

5. Clinical guidelines  

These are meant for prescribers of medicinal cannabis products for treating chemotherapy-induced 

nausea and vomiting, epilepsy, multiple sclerosis, chronic non-cancer pain, therapy resistant 

glaucoma, tics in Gilles de la Tourette syndrome and use in palliative care 

Medicinal cannabis can only be prescribed by a registered medical practitioner with appropriate 

qualifications and/or expertise for the medical condition requiring treatment.  

Medical practitioners can submit an application to the Inspectorate VSA to become an Authorized 

Prescriber (AP) of medicinal cannabis. Approval or authorization may be granted by the Inspectorate 

VSA after an evaluation of the application.  

Before prescribing medicinal cannabis, the doctor will assess each patient to decide if the treatment is 

appropriate for their condition and individual circumstances. The doctor will take a medical history and 

a family health history. The doctor will also consider the patient's current medications and any 

problems with drug dependence and substance abuse. Other treating physicians must be consulted 

prior to prescribing medicinal cannabis. 
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As with all doctor consultations, investigations and prescribed treatments, properly informing the 

patient (informed consent) and documenting history, course of the health status and all actions taken 

are mandatory in accordance with the agreement concerning medical treatment (“Overeenkomst 

inzake geneeskundige behandeling” - Boek 7 BW Afdeling 5). The prescribing physician must 

document the informed consent in the case of medicinal cannabis through a signed consent form. 

For scientific research purposes, it is important to keep a proper patient file in the case of medicinal 

cannabis. 

Route of administration 

There are various ways in which medicinal cannabis can be administered. The most common route is 

through inhalation by means of a vaporizer, however most patients who cannot inhale choose to use it 

orally. The Inspectorate does not approve of smoking as a way to administer medicinal cannabis due 

to the release of harmful by products of smoking such as carbon monoxide (CO) and other combustion 

generated toxins which pose a health risk. Inhalation however via a vaporizing medical device, 

compared to smoking, significantly reduces concentrations of the toxins. To avoid the harmful effects 

of smoking, it is advisable to inhale medicinal cannabis with a vaporizer that will allow the active 

ingredients to evaporate from the medicinal cannabis. 

The Inspectorate approves the administration of medicinal cannabis for therapeutic purposes via: 

 Vaporizer 

 Extract 

 Tea 

 

Prescription requirements medicinal cannabis 

In accordance with article 5 of the Opium Ordinance of St. Maarten, prescribing of any of the in 
articles 3 and 3a referred to products may only take place if this prescription is in accordance with the 
regulations to be specified by the minister. 

Article 5 also states that the ordering of any products referred to in articles 3 and 3a, by holders of a 
license referred to in the first paragraph of article 7, and by pharmacists, physicians who deliver 
medicines and veterinarians, referred to in the second paragraph of article 7 may only take place with 
due observance of instructions to be given by the minister. 

The prescription regulations for medicinal cannabis are laid down in the Regulation regarding the 

prescription and delivery of controlled substances (Regeling voorschrijven en afleveren van 

gecontroleerde middelen, AB 2013, GT no 278). 

6. Import procedures 

Medicinal cannabis  

Medicinal cannabis is not cultivated on Sint Maarten. It is however possible to obtain standardized 

medicinal cannabis plant material or cannabis flos (the whole, dried female flower) for medical and 

scientific purposes from the Office of Medicinal Cannabis (OMC) in The Netherlands which is 
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responsible for overseeing the production of cannabis for medical and scientific purposes in the 

Netherlands. The cannabis flos obtained through the OMC is of pharmaceutical quality, standardized 

(consistent composition of cannabinoids and terpenes) and complies with the strictest requirements. 

The quality of the medicinal cannabis flos for medical and scientific purposes in The Netherlands is 

guaranteed by a constant supervision of the grower and the distributor. There are currently five 

strains of medicinal cannabis flos available through the OMC in the Netherlands: Bedrobinol®, 

Bedrocan®, Bediol®, Bedica® and Bedrolite®. The composition (THC & CBD) and strength of each 

type varies. 

To ensure that all requirements are met, the resulting medicinal cannabis is tested by independent 

laboratories for undesirable substances, such as heavy metals and pesticides, as well as for possible 

pathogens.  

 The import of medicinal cannabis flos into Sint Maarten will be restricted to import from the 

Office of Medicinal Cannabis (OMC) in the Netherlands.  

 The import of medicinal cannabis flos will be centralized at one pharmacy on Sint Maarten (still 

to be determined) that is in the possession of an import exemption from the Minister of Public 

Health in accordance with article 6 of the Opium Ordinance.  

 The import will be restricted to the 5 strains of standardized cannabis flos for medicinal use 

(Bedrobinol, Bedrocan, Bedica, Bediol and Bedrolite) available through the Office of Medicinal 

Cannabis (OMC) in The Netherlands. The pharmacy in question is responsible for requesting an 

import authorisation for every shipment in accordance with the conditions as mentioned 

above. 

The import procedure for medicinal cannabis by an authorized pharmacy is as follows: 

1. Request an exemption (art. 6) from the Minister to import controlled substances; 

2. Request an import authorization for every shipment of medicinal cannabis from the Inspectorate: 

 The request for an import authorization for medicinal cannabis should be accompanied by the 

following documents: 

 A valid doctor’s prescription in accordance with the regulations issued by or on behalf 

of the minister (Regeling voorschrijven en afleveren van gecontroleerde middelen); 

 Copy of the signed informed consent form. 

3. The Inspectorate will review the request for import of medicinal cannabis and an import 
authorization will be issued to the appointed pharmacy if approved.  

 

Import authorizations for medicinal cannabis will consist of the following documents: 

Two (2) original import licenses for the pharmacy 

One (1) copy of the import license for the pharmacy 

One (1) copy of the import license for the customs department  

One (1) copy of the import license for the Inspectorate 

One (1) endorsement copy of the import license for the pharmacy 

4. If an import authorisation is granted by the Inspectorate, the pharmacy is required to submit both 

original import authorizations along with an accompanying letter stating the quantity of cannabis or 
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cannabis extracts required, and the purpose for which it will be used to the OMC in The 

Netherlands. 

5.  Once the above documents have been received by the OMC, they will draft a contract in duplicate, 

and an invoice for delivering the cannabis. The OMC will proceed to apply for an export license from 

the Inspectorate of Health in The Netherlands.  

6.  The Inspectorate should be notified via email at least 2 days in advance of the import of a 

scheduled shipment of medicinal cannabis. The following information should be provided: 

a. the number of the import license corresponding with the shipment; 

b. the scheduled import date 

c. the port of entry (airport, harbor) 

d. the carrier (DHL, KLM etc.) 

e. a copy of the contract and invoice received by the importer from the OMC 

7.  An export license from The Netherlands should be present in every shipment of medicinal cannabis 

flos in accordance with article 4 paragraph 1 of the Ministerial Regulation implementing article 6, 

section 1 of the Opium Ordinance, regarding the import, export and transport of controlled 

substances (Ministeriele regeling ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de 

Opiumlandsverordening regelende de in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen). 

8.  The customs should ensure that the shipment of medicinal cannabis flos corresponds with the 

information present on the export license (product name, amount etc.) before releasing it to the 

pharmacy. Proof (stamp and signature customs officer) of the customs control should be present 

on a copy of the import license supplied to the customs by the Inspectorate. 

 

9.  The export license from the Netherlands and the packing list that accompanies each shipment 

should be copied and filed by the pharmacy along with the copy (blue form) of the import license 

corresponding with the shipment received from the Inspectorate of Sint Maarten.  

 
10. The import date, the name and the amount of medicinal cannabis flos (in grams) should be 

entered into the controlled substances administration of the pharmacy. 

 
11. The import date of the medicinal cannabis flos should be filled in on the back of the endorsement 

copy of the import license (blue) corresponding with the shipment. 

 
12. The pharmacy should ensure that the name(s) and the amounts of the medicinal cannabis flos 

present on the endorsement form corresponds with the names and amounts of the medicinal 

cannabis flos that was actually imported. If this is not the case the correct amount of medicinal 

cannabis flos imported should be documented on the back of the endorsement form. 

 

13. The completed endorsement form should be signed and stamped by the responsible person 

employed at the pharmacy. 

 
14. A copy of the packing list and the export license (containing the stamp of the customs in the 

Netherlands) that was present with the shipment should be submitted along with the completed 

endorsement form to the Inspectorate no later than 7 days after receipt of the medicinal cannabis 

by the pharmacy in question. 
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7.  CBD containing medicines and products  

Because CBD can be found and extracted from different parts of the cannabis plant, it is important to 

know from which part of the cannabis plant the CBD in the product was extracted from. An evaluation 

of the primary and secondary packaging label information of the CBD containing products will be done 

to determine whether the product is subject to the Opium Ordinance and/or the Ordinance regulating 

the supply of medicines. 

In cases where the CBD in a product was extracted from any part of the plant of the genus Cannabis 

(hemp) from which the resin has not been removed it is subject to the regulations of the Opium 

Ordinance.  

In cases where the CBD in a product was extracted from the seeds of the cannabis plant, the product 

is not subject to the Opium Ordinance.  

If a product containing CBD can also be considered a medicine in accordance with the definition of 

medicine in the ordinance regulating the supply of medicine, then the product will also be subject to 

the regulations for medicines including the registration requirements in accordance with article 5 of 

the Ordinance.  

The evaluation of CBD containing products will be done by the Inspectorate of Public Health, Social 

Development and Labor.   

The following is required when submitting any CBD containing product and hemp seed oil for 

evaluation: 

 Primary and secondary packaging of the product to be evaluated 

 A statement of the complete and exact composition of the product, both active and non-active 

ingredients 

 An analysis certificate of the product submitted for evaluation 

 A free sale certificate of the product in the country of origin 

 Leaflet with information on use and dosage 

CBD preparations (whether subject to the Opium ordinance or not) not subject to the Ordinance 

regulating the supply of medicine will be classified as medicines in accordance with article 1e 4 by 

means of a ministerial decree and may only be imported and sold in pharmacies. 

CBD 
preparations 

Subject to 
Opium 

Ordinance 

Subject to LOG Import requirements and 
restrictions 

Category A yes no Opium exemption + opium 

certificate (or law amendment) + 
Only pharmacy (prescription or law 

amendment) 

Category B yes yes Opium exemption + opium 
certificate + registration as a 

pharmaceutical (prescription) 

Category C no yes Registration as a pharmaceutical, 
sale restricted to pharmacy 
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Pharmacies will be permitted to keep a small stock (amount to be determined by the Inspectorate) of 

any approved CBD preparations. 

Hemp seed oils are not subject to the Opium Ordinance. However, if it becomes evident that the hemp 

seed oils sold on the island contain hidden- or undeclared ingredients that are restricted by the Opium 

Ordinance or if they are contaminated with undesirable substances, such as microbes, heavy metals, 

pesticides, residual solvents, mycotoxins and or pathogens, the Inspectorate will limit the import and 

sale of hemp seed oils to pharmacies. 
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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 

    

    

 

 
 

 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

                
               Citeertitel 
 

Datum 
bekrachtiging 

 

Datum 
inwerkingtreding 

 

 

 

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  

 

 

 

31 juli 2019 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

28 juli 2019 

 

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

 

 

 

 

28 juli 2019 

 

 

 

 

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 

 

 

 

    14 juni 2019 

 

 

 

28 juli 2019 

 

AB 2019, no. 27 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of July 10, 
2019 to determine the maximum 
wholesale price and maximum 
retail prices for petroleum products  
(Regulation maximum prices 

petroleum products)  

10 juli 2019 

 

 

23 juli 2019 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

3 
 

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

                             

                           Citeertitel 

Datum 

bekrachtiging 
 

 
 

  


