
 
 SINT MAARTEN 

 

LANDSCOURANT 
National Gazette 

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2019, nummer 18                          Datum 30 augustus 2019  

 

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, 

Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay 

Philipsburg, Sint Maarten 

Tel.: 1721 5200086. 

Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) 

o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij 

Ontvanger. 

Abonnementsprijs per 18 november 2011:  

- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per 
jaar bij vooruitbetaling; 

- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de 

Ontvanger. 

 

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen 

mededelingen is een betalingsbewijs vereist. 

Aanleveren mededelingen:  

- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org  
- of op het adres van de uitgever op een  

digitaal medium. 

Aanleveren uiterlijk dinsdag 10 september 

2019 a.s. voor 12.00 uur ’s middags. 

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op 

www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33) 

 

 

 
 

INHOUDSOPGAVE PAGINA 

Aankondigingen, Echtscheidingen, Oproepingen, 

 

2 

Bouwvergunningen Ministerie van V.R.O.M.I. 

 

17 

Overzicht Wetgeving 21 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 18                                          Datum: 30 augustus 2019 

   P a g i n a  | 2 
 

 

 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 aug 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 J.C.G. ELECTRONIC 

SERVICES N.V. DBA YAI’S BEAUTY SUPPLY 
voorheen gevestigd te DR. H. TJON-SIE FAT-
STREET # 9 , COLEBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 aug 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 09 aug 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 LAND & MARINE 

MAINTENANCE REPAIR N.V. voorheen 
gevestigd te COLEBAY INDUSTIAL CENTER, 
COLEBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 aug 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 09 aug 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 SIMPSON BAY ART 

GALLERY N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 130, SIMPSONBAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 aug 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 09 aug 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 SIMPSON BAY LAGOON 

DEVELOPMENT N.V. DBA SIMPSON BAY 
YACHTCLUB voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 68, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 08 aug 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 09 aug 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 SIMPSON LEATHER N.V. 

DBA MALEVO & NATIVA voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD  # 68,  COLEBAY thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 aug 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 09 aug 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 MIRABELLE WEST N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD  # 6, 
LAGUNA VIEW, COLEBAY thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 aug 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 09 aug 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 THE CLIFFHANGER N.V. 

DBA CUPECOY BEACH CLUB voorheen 
gevestigd te    RHINE ROAD # 5 , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.      26 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 25 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 DICONSA 
CONSTRUCTION COMPANY N.V.  voorheen 
gevestigd te BRASILIA ROAD # 19 , UNION 
FARM, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.      19 

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 23 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 DESIGN BRIDGE N.V.  
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD  # 
4, JOBCO PLAZA COLEBAY 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 25 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 SEGUROS ANTILLIANO 
(ST. MAARTEN) N.V.  voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD # 78,  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 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 25 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 PANDA EXPRESS N.V.  
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET  
# 7, PHILIPSBURG thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 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 25 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 NEPTUNE REALTY N.V.  

DBA NEPTUNE REALTY N.V. voorheen 
gevestigd te E. CAMILLE R’DSON STREET,  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 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 25 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 N.V. EDWARDS 
HENRIQUEZ & CO,  DBA N.V.  EDWARDS 
HENRIQUEZ & CO voorheen gevestigd te 

EMMAPLEIN P.O.BOX 295,  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 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 25 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 MONEY SHOWROOM N.V. 
,  DBA MONEY SHOWROOM N.V.  voorheen 
gevestigd te W.J.A. NISBETH ROAD # 57, 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 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 25 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 MARSOLE N.V. 
RESTORANTE LAGUNA DBA RESTORANTE 
LAGUNA voorheen gevestigd te LITTLE BAY 

ROAD # 31, PHILIPSBURG  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 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 25 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 
HANDLING & COMMERCE (SINT MAARTEN) 
N.V. voorheen gevestigd te A.TH. ILLDGE 
ROAD # 11, CUL DE SAC  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 mei 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 LIRA PROFESSIONEL 
CLEANING COMPANY NV,  DBA LIRA 

PROFESSIONEL CLEANING COMPANY N.V.  
voorheen gevestigd te W.J.A. NISBETT ROAD, 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 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 23 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 LAWYERS & 
CONS.FOR OUR NEW COUNTRY SXM B.V. 
DBA HART & ASSOCIATES, voorheen 
gevestigd te P/A BONITA P. HART ,W.J.A. 

NISBETT ROAD # 89, P.O.BOX #593 

PHILIPSBURG  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 ENARO NV 
DBA ENARO NV,   voorheen gevestigd te 

FRONT STREET 24, 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 23 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MOHA ENTERPRISES NV 
DBA MY DOLLAR STORE   voorheen gevestigd 
te C.A. CANNEGIETER STRAAT # 21, 
PHILIPBURG  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 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, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 LEMIDO N.V., 

DBA LEMIDO N.V.   voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 7, SIMPSONBAY  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 23 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JUNGE MANAGEMENT 
SOLUTION,  DBA CROWN REALTY   voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 36-E, 
SIMPSONBAY  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, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AIRPORT DUTY FREE 

TRADERS N.V.,   voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 105, SIMPSONBAY  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, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SD MARKETING N.V., 
DBA PEARL-EVASION   voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD # 37, BILLY FOLLY  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  19 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, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 

L’AQUALIGNE N.V., DBA L’AQUALINE N.V.   
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 
37, BILLY FOLLY P.O. BOX 431, PELICAN 

KEY thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op             d.d.  
19 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 23 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 LANAGIO 
CONSTRUCTION COMPANY N.V.,  voorheen 
gevestigd te A.J.C. BROUWER ROAD #280, 
CUL DE SAC  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 april 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 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               EAST STONE 

N.V., voorheen gevestigd te                       C.A. 
CANNEGIETER STREET# 7, PHILIPSBURG  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 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 17 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 SOLID WOOD 
FURNITURE N.V.,  voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET# 21, PHILIPSBURG  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  16 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 17 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 ER MAR UPHOLSTERY & 
FABRIC CENTER  N.V.,  voorheen gevestigd te 

C.A. CANNEGIETER STREET# 62, 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 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 17 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 DOLLAR & THINGS N.V.,  
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET # 7, PHILIPSBURG  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 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 17 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 PERFECT TIMING 
CONSTRUCTION  N.V.,  voorheen gevestigd te 

C.A. CANNEGIETER STREET# 115, 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 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 17 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          MICASA N.V.,  
voorheen gevestigd te                 C.A. 
CANNEGIETER STREET# 26, PHILIPSBURG  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  16 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 17 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 GOLDEN JASPER BAR 

AND RESTAURANT N.V.,  voorheen gevestigd 
te C.A. CANNEGIETER STREET# 63, 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 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 23 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BEST SECURITY FORCE 
N.V.,  voorheen gevestigd te A.J.C. 
BROUWERS ROAD # 4, CUL DE  SAC  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.      24 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, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE BIG PARTY ON THE 

BEACH N.V.,  voorheen gevestigd te A.C. 
WATHEY SQUARE, 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, 
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, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DOCTA CATERING N.V., 
DBA TORO & TAPAS voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 64, COLEBAY  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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 JULINA’S ENTERPRISES 
N.V.- (MAHO SHOPPING CENTER),  

voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 64, 
LOW LANDS  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, 

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, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DELIGO N.V.,  voorheen 
gevestigd te                  RHINE ROAD # 82, 
APT 713  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, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan            DREAM P.L.  N.V.,  
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 

20, BILLY FOLLY  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, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FENOX COMPANY N.V., 
voorheen gevestigd te COLEBAY INDUSTRIAL 
CENTER 3, COLEBAY  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, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 FROG’ BISTROT N.V., 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 106 

LOW LANDS  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, 
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, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FEGO ENTERPRISES 
N.V., DBA PICANTE voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD # 8 ,   BILLY FOLLY   
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, 

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, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FOOD FINERY N.V., DBA 
PIZZA GALLEY , voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #88 , COLEBAY  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, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 UNION ISLAND IMPORT-
EXPORT N.V., voorheen gevestigd te OLD 
STREET 114,   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, 
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 16 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         VICPOOJA  N.V., 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 4,   

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, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
  

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 UFRIMALA  N.V., DBA 
P/A MR F. RICHARDSON voorheen gevestigd 
te FRONT STREET 7,   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, 
O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 UNITED COLORS OF ST. 
MAARTEN  N.V., voorheen gevestigd te 

FRONT STREET 7,   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, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 VILLAGE LIQUOR & 
TOBACCO  N.V., voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 31,   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, 
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 16 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 UNITED AGENCIES N.V., 
DBA STARLIGHT ELECTRONICS voorheen 

gevestigd te FRONT STREET Z/N,   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, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 VERI ORO N.V., voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 68 A,   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, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 VGB MANAGEMENT N.V., 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 211,   

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, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 VASWANI TRADING 
N.V., voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
118,   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, 
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 16 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 CHARTERS IN PARADISE 
N.V., voorheen gevestigd te BOBBY’S 

MARINA, PHILIPSBURG P.O. BOX 999  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op  d.d.  28 mei 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 TROPICAL CORNER N.V., 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 5 
UNIT 17,   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, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 TIME SQUARE N.V., 
voorheen gevestigd te FRONT STREET ST 

ROSE ARCADE 35 -03,   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, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 VANILLE & CHOCOLAT 
N.V., voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
43-G, SOLEIL PLAZA BLDG  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, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 9e augustus 2019, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE HEER NARESH 
LACHMANDAS VASWANI, wonende op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde der 
executie domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Simpson Yacht 
Club unit 15, Welfare Road 68, Simpson Bay te 
Sint Maarten, ten kantore van de advocate mr. 
K. Huisman, ten laste van DE HEER KERTWIN 

WEBSTER, wonende op Anguilla, zonder vaste 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten,  
BETEKEND: Conservatoire Beslag van het 

Gerecht in Eerste Aanleg,  beschikking dd. 5e 
augustus 2019. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd. 22e 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, alhier, ten 
verzoeke van Carl Wilhelm Duinkerk,   aan 

Nilca Margaretha Sambo, wonende op Aruba 
zonder bekende woon of verblijfplaats 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 . ( SXM 

201801289) 
 
De aspirant deurwaarder D.N. Zichem 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 20e augustus 2019, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, ten 
verzoeke van LEXWELL ATTORNEYS AT LAW, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, toegevoegde 
aspirant deurwaarder ten kantore van Mark J. 
Rabess, deurwaarder, alsmede aan de Falcon 
Drive # 2, Harbour View te Sint Maarten, ten 
kantore van de advocate mr. F. Jansen, ten laste 
van I.D.S. YACHT PROVISIONING N.V., voorheen 
gevestigd en kantoorhoudende op Sint Maarten 
in de Isle del Sol Yacht Club, thans zonder 
bekende vestigingsplaats hier te lande,  
BETEKEND: DEED OF TRANSFER OF 
SHARESPRIVATE 
 
De aspirant deurwaarder, Danica E.N. Zichem   
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OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 22e  augustus 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: Fabian Vincent Allen, zonder 
bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten 
aan de om op maandag de 9e  december 

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, om de vordering van Melissa 

Viviana Pompier vs Wendell Donicio 
Pompier, gedomicilieerd ten kantore van de 
advocaat mr. Jason Rogers, te antwoorden (EJ 

72/19 – SXM 201900297) 
 
De aspirant deurwaarder Danica E.N. Zichem 

 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 26e  augustus 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: Janet Mae Butcher, zonder 
bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten 
aan de om op dinsdag de 10e  december 
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 de vordering van Cay Bay 

Development N.V., gedomicilieerd ten kantore 
van de advocaat mr. P.A. van Dort, te 
antwoorden (AR 201/19 – SXM 201900912) 
 
De aspirant deurwaarder Danica E.N. Zichem 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description. 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of building 
activities 

Date 
Issued 

BP#152/2017 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

WELGELEGEN DR. #30 

339/1990 

 Public Function 
26-Aug-19 

BP#225/2016 

 

CUL DE SAC 

ST.PETERS 

BANANA DR. #2 

120/2014 

 Residential 
26-Aug-19 

BP#147/2016 

 

CUL DE SAC  

INDUSTRIE 

KENEPA RD. #14 

297/2016 

 Commercial 
20-Aug-19 

BP#291/2018 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER 

MIDDLE REGION 

MIDDLE REGION RD. #87 

485/1900 

 Residential 
6-Aug-19 

BP#248/2018 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

GREEN WAY DR.# 18 

161/2014 

 Residential 
5-Aug-19 

BP# 010/2018 

 

CUL DE SAC 

SAUNDERS 

HYBISCUS RD. #12 

049/1965 

 Residential 
5-Aug-19 

BP#154/2018 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER 

BISHOP HILL 

CAIRO RD. #12 

CA 508/1990 

 Residential 
26-Jul-19 
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BP#168/2018 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER 

MADAME ESTATE 

DOMINICA RD. #4 

CA 108/2003 

 
Commercial/ 
Residential 

25-Jul-19 

BP#011/2019 

 

COLE BAY 

DIAMOND ESTATE 

JAVA PLUM TREE DR. #4 

CA 233/2013 

 
Commercial 

11-Jul-19 

 

BP#137/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER  

SUCKER GARDEN 

SUCKER GARDEN DR. #18 

CA 56/2003 

 
Residential 8-Jul-19 

BP#122/2017 

 

COLE BAY  

COLE BAY LAGOON  

WASHINGTON STR. #11 

CA 185/1985 

 
Residential 8-Jul-19 

BP#113/2017 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

GUANA BAY 

CHESTNUT TURBAN SHELL 

RD. #9 

CA 91/1989 

 
Residential 8-Jul-19 

BP#131/2014 
COLE BAY 

COLE BAY 

WELFARE RD. #16 

CA 221/200  

CA 157/1998  

CA 158/1998    

CA 267/1989   

CA 09/2015 

Residential  8-Jul-19 

BP#006/2019 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE  

MONTE VISTA RD. #101 

423/1990 

 
Residential 8-Jul-19 

BP#253/2018 

 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER 

MOUNT WILLIAM HILL 

MAYAGUANA DR. #5 

169/1989 
Residential 8-Jul-19 

BP#210/2018 

 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

WELGELEGEN DR. #20 

153/1990 

 
Residential 

8-Jul-19 
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Objection/Appeals clause: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this 
administrative decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance 
on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six 
(6) weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may 
be submitted to the same administrative authority that made the administrative decision.  
Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with 

article 7 jo. 16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening 
Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St. 
Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision. 

 

 

 

 

 

 

Hindrance 
Permit no. 

Applicant 
Location of 
Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
Hindrance 
Activities 

Date Issued 

HP.16.10 
EMID Garage 

N.V 

CUL DE SAC 
MARY’S FANCY 

GLADIOLA 
ROAD #1 

CA 248/1994 
CA 249/1994 
Ca 355/1994 

Mechanical 
and 

bodyworks 
3-July-19 

HP.17.06 
DAM 

Caribbean 
N.V. 

GREAT BAY 
JUANCHO 

YRAUSQUIN 
BOULEVARD#28 

CA 147/1998 
CA 153/1998 
CA 225/1998 
CA 226/1998 
CA 593/1996 
CA 153/1998 
CA147/1998 
CA 67/2002 

Storage of 
Fuels 

Generator 
6-Aug-19 

HP.18.09 
Sint Maarten 

Medical 
Center 

LITTLE BAY 
CAY HILL 

WELGELEGEN 
DRIVE #30 

CA 339/1990 

Hospital and 
actives 

related there 
too. 

9-Aug-19 
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  aanhangig 
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 

Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 
Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 
de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

 
Citeertitel 

Datum 
bekrachtiging 

 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

 

 
AB 2019, no. 30 

Landsverordening, tot vaststelling 

van de Begroting van het land Sint 
Maarten voor het dienstjaar 2019 
(Landsverordening begroting 2019) 

 

 
22 augustus 2019 

 

4 oktober 2019 en 
werkt terug tot en 
met 1 januari 2019 

 
 

 
 

2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

                
               Citeertitel 

Datum 
bekrachtiging 

 

Datum 
inwerkingtreding 

    

  

 
 
 
 
 
 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

                             
                           Citeertitel 

Datum 
bekrachtiging 

 

 

 

  

 

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

