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ANKONDIGING 

 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ARETS RENE voorheen 

wonende te BLAUWE REIGERSINGSEL 2496 
HA 'SGRAVENHAGE, THE NETHERLANDS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RICHARDSON MARIA 
MERCEDES voorheen wonende te GARDEN OF 
EDEN DRIVE # 3,  LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 NIJBROEK BRYAN RICKY 

voorheen wonende te SENTRY HILL ROAD 1, 
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 23 augustus 2022, 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 29 augustus 
2022, 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 TRIBORN, NORMA MARIA 
voorheen wonende te LA PALAPA CENTER  # 
13 AIRPORT ROAD, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 augustus 
2022, 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 07 september 
2022, 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 KHANCHANDANI, 
GIRISH RAMESHLAL voorheen wonende te 

EMMAPLEIN #2, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 september 
2022, 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 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SIMMS LLOYD voorheen 
wonende te FORT WILLEM ROAD 39,  FORT 
WILLEM, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 september 
2022, 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 IGNACIO MICHAEL 
FREBERIN voorheen wonende te BOULANGER 

ROAD 50, SOUTH REWARD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 19 januari 2022, 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 31 augustus 
2022, 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 LIBURD 
LEROY ALPHONSO voorheen wonende te 
ARCH ROAD # 63 A, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 juli 2022, 

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 07 september 
2022, 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 METANT-BEAUSIL, 
MARIE YOLAINE voorheen wonende te BACK 

STREET # 162,, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 september 2022, 
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 20 september 
2022, 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 GENART, CHARLES 
BERNARD voorheen wonende te OLD STREET 
# 109,  PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 september 2022, 

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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THOMPSON, JAMES W. 
voorheen wonende te WICKATOCH LANE 70, 

, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 22 

september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
2022, 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 RENE PIERRE 
YVON voorheen wonende te UNION ROAD 
105, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 juli 2022, 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 13 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOONEN, SUSAN 
voorheen wonende te ROYAL ISLANDER 

HOTEL Z/N, MAHO, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 JEROME LOUITHOMME 
voorheen wonende te BEET ROAD #20,  
SOUTH REWARD, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2022, 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 26 september 
2022, 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 DOBIGNY-WEISHELENA 
MANY A. voorheen wonende te OLD STREET 

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

uitgevaardigd is op d.d 23 september 2022, 
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 31 augustus 
2022, 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 SANCHEZ 
MARIO voorheen wonende te GREEN TORCH 
37, GUANA BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 juli 2022, 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 14 september 
2022, 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 GRIFFEN EDORNA 
FURAYE voorheen wonende te KERKSTEEG 5, 

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

op d.d.  09 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 MARTE FRANCISCO 
PAULINO voorheen wonende te DANIEL 
DRIVE #3,  MIDDLE REGION, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus 2022, 
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 26 september 
2022, 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 DODD NAOMI DBA THE 
CHICKEN SHOP LUNCH BAR & VARIETY 

voorheen wonende te SECRETARISSTEEG   
#3, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 22 september 2022, 
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 31 augustus 
2022, 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 SOONIUS 
ERIK MARITNUS LAURENTIUS voorheen 
wonende te ARCHIMEDES STREET #14 
APT.2.2, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 augustus 2022, 

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 15 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ALEXANDER   W\V 
CHARVILLE voorheen wonende te FRONT 

STREET 68, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  13 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 MC LAUGHLIN BARBARA 
LYNN voorheen wonende te ,  PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
februari 2022, 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 26 september 
2022, 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 GENART- 
DYKMANSCLAIRE ANNE voorheen wonende 

te OLD STREET 109, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 23 september 
2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BALLAGH, ELAINE 
voorheen wonende te FRONT STREET 42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 MERCEDES ELBA 
VIRGINIA voorheen wonende te 

ARMENHUISSTEEG # 80,  PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2022, 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 HAAS, L. DE voorheen 
wonende te KUDU DRIVE 2 CAY HILL 
(EAST), CAY HILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 26 september 2022, 

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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BHARWANI, VIKRAM 
voorheen wonende te FRONT STREET 53, 

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

op d.d.  13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 MITARU CORINA 

voorheen wonende te MINFORT AVE 260 
SOUTH PLAINFLELD, NJ 07080,  THE 
UNITED STATES, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 23 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, 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 SANTANA REYES GRACIELA 
voorheen wonende te WELL ROAD #46, COLE 

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

op d.d 25 augustus 2022, 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 04 oktober 2022, 
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 BANGERS 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 
BLUE MALL L4-21 RHINE RD LOWLANDS 
162, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  30 september 2022, 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 07 september 
2022, 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 MAXIM'S RESTAURANT 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 

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

op d.d.06 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROADCASTING DEMO 
SERVICES INT'L N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET SUITE 2-B-6 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 OLRENHO N.V. voorheen 
gevestigd te BLEEDING HEART ROAD #, 

BETTY'S ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 19 januari 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLUE RESIDENCES 
APARTMENT 704 N.V. voorheen gevestigd te 
BLUE MALL APARTMENT 704, LOW LANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 september 

2022, 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 07 september 
2022, 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 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.06 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CAMTAX N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 36 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 22 september 
2022, 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 BARTHOLOMEW NOEL 
BSC N.V voorheen gevestigd te BOARDWALK 

FRONT STREET # 99, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 BRENTWOOD N.V. SUSHI 
TO GO / MELAO voorheen gevestigd te BLUE 
MALL RHINE ROAD #162, LOW LANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 september 

2022, 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 07 september 
2022, 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 ONE X ONE N.V.BASE 

voorheen gevestigd te OLD STREET 113, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CLASSICAL ENTEPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 61 
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

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 22 september 
2022, 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 ECOLOTECH N.V. 

voorheen gevestigd te WELL ROAD, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 
september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 DONG HUANG 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 66 UNIT 24-1A, LOW 
LANDS, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

maart 2020, 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 september 
2022, 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 E-TECH YACHTING N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 
UNIT C-26, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.07 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EVERYTING COOL N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 97-B , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 22 september 
2022, 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 NATHY'S MACAROONS 

B.V. voorheen gevestigd te A.C. WATHEY 
CRUISE  FACILITIES, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 

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 DUCALE GROUP N. V. 
voorheen gevestigd te BLUE MALL L-04T  
RHINE ROAD  162, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 september 
2022, 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 september 
2022, 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 VAN DEN 

BOSCH BRAKES N.V. voorheen gevestigd te A. 
TH ILLIDGE ROAD #42 ,, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 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.  13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

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 september 
2022, 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 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. 22 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 

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 EVERLAST SHOP 
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
BLUE MALL L-3/20 EVERLAST, LOW LANDS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 september 
2022, 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 september 
2022, 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 WAY MOORE 

GOODER N.V. DBA DINGHY DOCK voorheen 
gevestigd te CAPTAIN OLIVER MARINA, 
OYSTERPOND, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 september 2022, 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 september 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GREAT BAY CLOTHING 
COMPANY  N.VC/O WESTEND 
MANAGEMENT & TRUST N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET ST. ROSE 

ARCADE , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 september 
2022, 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 FASHION IMPEX N.V. 
voorheen gevestigd te CH.E.W VOGES STREET 
BLDG 2 6, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 september 2022, 

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

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 G STORE BLUE MALL N.V. 
DBA GUESS voorheen gevestigd te BLUE 
MALL UNIT L-22, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  30 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 ATSIL N.V.SAN MARCO 

RESTAURANT voorheen gevestigd te A.C. 
WATHEY SQUARE P.O. BOX 414, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.09 september 2022, 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 september 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CASAS Y COSAS N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 
ROAD #91 SUITE 5-D , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 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. 22 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 PELICAN JACK'S N.V. 
voorheen gevestigd te POINT PIROUETTE 
VILLA 6 ,, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 juli 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 BEMAL ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te CASHEW TREE 

DRIVE 1-A, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.08 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ELLIOT JOSHUA 
HARRIGAN DIR. E.J. HARRIGAN 
WOODWORK CO. N.V. voorheen gevestigd te 
EASTER CACTUS DR # 1 , SUCKERGARDEN 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  13 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 22                                   Datum: 14 oktober 2022 

   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 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARADISE REAL ESTATE 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

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

op d.d. 22 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 PURE MEDIA GROUP N.V. 
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL 
PLAZA UNIT 301, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 BUROPRO N.V. voorheen 
gevestigd te CASHEW TREE DRIVE #1-A,, 

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

op d.d.07 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPEEDY KOPTER N.V. 
voorheen gevestigd te FOURESS BUILDING 
EMMA PLEIN , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARADISE TOYZ N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE RD. #12, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 JADOR  N .V. voorheen 
gevestigd te LA PALAPA CENTER  #7, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 augustus 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 COMPTOIR DES 
ANTILLES N.V. voorheen gevestigd te CH. E. 

W. VOGESSTEEG #6, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.09 september 
2022, 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 19 september 
2022, 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 AU PETIT CAFE N.V. 
voorheen gevestigd te OLD STREET #120 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 september 2022, 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 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PEGGY ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
65, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 JAIYA BAR AND 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE DRIVE #130, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 DEV ONE 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
SOUALIGA DRIVE #, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.09 september 

2022, 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 19 september 
2022, 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 AZUL FASHION B.V. 
voorheen gevestigd te KANAAL STEEG #1 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 september 2022, 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 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PHOENIX PETROLEUM 
LTD 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. 17 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 JEAN-CLAUDE & MARC 
BEAUTY SALON N.V. voorheen gevestigd te 
MAHO BOUTIQUE # 1, MAHO, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 ELISABETH SOUVENIR 
N.V. voorheen gevestigd te WALTER PLANTZ 
SQUARE, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.09 september 2022, 

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 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan C.P.B. HOLDING N.V. 
voorheen gevestigd te  , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RENE CAFFE N.V.LA 
PLAGE HOTEL voorheen gevestigd te ROYAL 
ISLANDER LA PLAGE, MAHO REEF, MAHO, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 JOAVIR ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 9, LOW 
LANDS, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

augustus 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 F & J ENGINEERING N.V. 
voorheen gevestigd te PRAKTIZIJN STEEG 
#4,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.09 september 2022, 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 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN BUILDING 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te  , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 augustus 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SOUALIGA POTT RUM 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
60, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 LACONM MANAGEMENT 
N.V.MAHO PLAZA 1ST FLOOR voorheen 
gevestigd te MAHO PLAZA # 24, LOW 
LANDS, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
augustus 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 FASRA N.V.IRMA 
CARIBBEAN GRILL voorheen gevestigd te 
BACK STREET 53, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.09 september 

2022, 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 19 september 
2022, 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,  P.O. BOX 999 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 september 
2022, 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 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STAR LAKE TRADING 
N.V. voorheen gevestigd te ROYAL PALM 
PLAZA, FRONTSTREET, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 MAHO SUSHI N.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD #1, LOW LANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 GC GOLD & CASH B.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #92 ,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.09 september 2022, 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 19 september 
2022, 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 DOCKSIDE HOLDINGS 
LTD voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
SUITE 2-B 6, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 september 2022, 

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 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SXM FAST BOATS B.V. 
voorheen gevestigd te WELL ROAD # 49,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MARINE TECHNICAL 
SERVICES SXM B.V. voorheen gevestigd te 
PEARL DRIVE #29, BILLY FOLLY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 RAVI JYOTI 
N.V. voorheen gevestigd te W.J.A. NISBETH 
ROAD #65,, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 september 2022, 

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 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HAVANA CAFE N.V. 
voorheen gevestigd te CINNAMON GROVE 
PLAZA # SHOP 27, , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 augustus 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TAMALES AND 
MARGARITAS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #76, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 MER SINT MAARTEN B.V. 
voorheen gevestigd te EGNET BLVD UNIT 1 
WELFARE ROAD # 46, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 SIMPSON 
BAY MOTORS & MARINE SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te TOM BIN ESTATE 

DRIVE # 1,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.12 september 2022, 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 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PACIFIC CAR RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te FORT WILLEM 
ROAD #1 , FORT WILLEM , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TRANS ISLAND EXPRESS 
AIRWAYS B.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. 22 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 MOURZIK B.V. MOURZIK 
B.V. voorheen gevestigd te JORDAN DRIVE  # 
2, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  23 augustus 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, 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 SOUTH REWARD 
COMMUNITY COUNCIL FOUNDATION DBA 
SRCC voorheen gevestigd te SOUTH REWARD 

ROAD # 10 - 11, SOUTH REWARD, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.05 augustus 
2022, 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 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WINDWARD ISLAND 
HELICOPTER N.V. voorheen gevestigd te C/O 
PRICEWATERHOUSE COOPERS , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VIRGIN GLORY 
MINISTRY FOUNDATION voorheen gevestigd 
te ROYAL PALM DRIVE Z/N BIG WHITE 

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

op d.d. 22 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 N.F.M. BEACHWEAR 
N.V.CANICULE voorheen gevestigd te MAHO 
PLAZA 15, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE MED-
STORE N.V.THE MED-STORE N.V. voorheen 
gevestigd te TOPAZE ROAD # 16-A,, 

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

op d.d.12 september 2022, 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 21 september 
2022, 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 AXXESS MARINE N.V. 
voorheen gevestigd te PELICAN POINT 
SIMPSON BAY 7009 , PELICAN KEY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 22                                   Datum: 14 oktober 2022 

   P a g i n a  | 28 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 ANCICON N.V. voorheen 
gevestigd te PONDFILL #33, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 NACYSY N.V. DBA FIRST 
IMPRESSION voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD #6, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 augustus 2022, 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 14 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CADET CONSTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.05 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 BAY BUSH PROPERTIES 
INC. voorheen gevestigd te JUANCHO 
YRASQUIN BOULEVARD 26 , POINT 
BLANCHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 januari 2022, 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 26 september 
2022, 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 AZALEE N.V. voorheen 
gevestigd te OLDSTREET #196, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 september 2022, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 NS PLUMBING N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA 
PALAPA 7, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 2022, 
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 14 september 
2022, 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 CEVICHE B.V. voorheen 
gevestigd te HENDRIKSTRAAT #6, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.09 september 2022, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 BEST BOAT YATRD 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD # 22 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 januari 2022, 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 26 september 
2022, 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 FRANCIMAR N.V. 
voorheen gevestigd te SOUALUIGA DRIVE 18, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 september 2022, door de 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2022, 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 ORANGE CABLE N.V. 
voorheen gevestigd te PLAZA DEL LAGO # 15, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 augustus 2022, 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 14 september 
2022, 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 CONSTRUCTION 
CHOPARD N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET 5 UNIT 4, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.09 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 C.D.REAL ESTATE 
HOLDING NV voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BLV #26, , POINT 
BLANCHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 januari 2022, 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 26 september 
2022, 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 GREEN WHEELS N.V. 
voorheen gevestigd te BOARD WALK # 31, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 september 2022, 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 07 september 
2022, 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 FINESE CONSTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te VINE CACTUS 
DRIVE #2,, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 september 2022, 

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 14 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ELAIN ENTERPRISES 
B.V. DBA ELIAN BEAUTY SALON voorheen 
gevestigd te SUCKER GARDENROAD # 92, 

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

op d.d.10 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 E F B EQUIPMENT N.V. 
voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN 
BOULEVARD , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 januari 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2022, 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 COLEMAR N.V. voorheen 
gevestigd te SENTRY HILL ROAD LOT 16, ST. 
PETERS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 september 2022, 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 07 september 
2022, 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 GROUP IMPERIO 
IMPORT & EXPORT N.V. voorheen gevestigd 
te EASTER CACTUS DRIVE 1, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 september 2022, 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 14 september 
2022, 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 FOURLEAF 
INTERNATIONAL N.V.CASCO voorheen 
gevestigd te GRENEDA ROAD #8, MADAME 

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

op d.d.13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 GURU KRIPA HOLDINGS 
LIMITED voorheen gevestigd te JUANCHO 
YRASQUIN BOULEVARD # 26 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 januari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, 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 SICCARDI IMPORTS N.V.. 
voorheen gevestigd te GOLDEN RAIN TREE 
DRIVE #5,, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 augustus 2022, 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 07 september 
2022, 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 IMPA ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET #61,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 september 2022, 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 14 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RIVIERA II JEWELERS 
N.V. voorheen gevestigd te CINNAMON 
GROVE #11,, MAHO, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 augustus 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 H.M.I. LTD voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET SUITE 2-B 6, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, 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 TO THE HEIRS OF 
SCHUCHMAN SUSAN RITA voorheen 
gevestigd te ROBERT'S DRIVE #2, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 

augustus 2022, 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 07 september 
2022, 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 KNOLLY GARVAIS REFIT 
ENGINEERING SERVICES B.V.KNOLLY 
GARVAIS REFIT voorheen gevestigd te BACK 
STREET #55, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 september 2022, 
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 14 september 
2022, 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 ST. MAARTEN 
LUXURY LEATHER N.V. voorheen gevestigd te 
W.G. BUNCAMPER ROAD #4 APT 10, 

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

op d.d.12 september 2022, 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 21 september 
2022, 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 INTEX N.V.C/O 
WESTEND MANAGEMENT & TRUST CO 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 136 
AND FRONTSTREET 149 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 augustus 
2022, 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 31 augustus 
2022, 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 PAINT TECH 
N.V. voorheen gevestigd te ARCHIMEDES 
STREET # 14, COLEBAY, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 augustus 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, 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 MASTI N.V. voorheen 
gevestigd te CANNEGIETER STREET 14, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BCC NORTH CARIBBEAN 
N.V.BCC NORTH CARIBBEAN N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 43 F, 

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

op d.d.13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 JANVI'S N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET UNIT B 2 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 augustus 2022, 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 07 september 
2022, 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 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.  06 september 2022, 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 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BRILD N.V.C/O RAMS 

STORE voorheen gevestigd te FRONT STREET 
79, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 JOSH 
N.V.KALEIDOSCOPE JEWELERS voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET 49, UNIT 7 , 

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

op d.d.  22 augustus 2022, 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 
 

Bij exploot van 5e oktober 2022, 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 is, 
ten verzoeke van de naamloze vennootschap 
ISLAND FINANCE (SINT MAARTEN) N.V., 
gevestigd en kantoorhoudend op Sint Maarten, 
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Longwall Road # 

18 te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van 
de gemachtigde advocate mr. C.M. Marica, ten 
laste van PHILOMENA F. LAKE, wonende op 

Sint Maarten 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  

beschikking dd. 14 juni 2022. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 5e oktober 2022, 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 is, 
ten verzoeke van de naamloze vennootschap 
ISLAND FINANCE (SINT MAARTEN) N.V., 

gevestigd en kantoorhoudend op Sint Maarten, 
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Longwall Road # 
18 te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van 
de gemachtigde advocate mr. C.M. Marica, ten 
laste van JOSEPH TONEY, wonende op Sint 

Maarten 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 14 juni 2022. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Het dwangschrift dat is uitgevaardigd op  

19 juli 2022, en dat bij exploit van  

30 augustus 2022 openbaar is betekend 

op verzoek van de Ontvanger, aan  

LUIJKS CORNELIS THEODORUS MAR  

voorheen wonende te MADAME'S ESTATE  

ROAD 2, MADAME ESTATE, is 

ingetrokken. 

 

Najesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 3e oktober 2022, 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 is, 
ten verzoeke van ALBERTHA CLYNICE 
JAMES-HODGE, wonende in de Verenigde 

Staten van Amerika, die voor deze zaak tot het 
uiteinde der executie domicilie kiest ten kantore 
van mij, deurwaarder, ten laste van DE 
GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN 
GODWIN MAXIMILIAN VALENTINE JAMES, 
ROBERT THEODORE JAMES, ALBRECHT 
REGINALD JAMES, ALTHEA OLIVIA JAMES 

EN BEATRICE EUDORA JAMES, wonende in 
Sint Maarten en elders,  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 12 juli 2022, 
  
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 7e oktober 2022, 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 is, 
ten verzoeke van VIRGINIA PRIVATE FUND 
FOUNDATION, gevestigd in Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Welfare Drive 16, 

Unit 3C te Cole Bay op Sint Maarten, ten kantore 
van Fox & Associates, en gemachtigd de 

advocate mr.  Vivian C. Choennie, ten laste van 
MARIE HENRY-AUDE YACOUB, wonende aan 
de Amazone Road, Blue Marine Building D # 14 
te Sint Maarten  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 

EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 23 september 2022. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten van de 29e augustus 2022, is 
de echtscheiding uitgesproken tussen 
BERNARD, RHANNAN CHAI, wonende op Sint 
Maarten en WILLIS, NATALEE NICOLE, 
wonende op Sint Maarten, partijen zijn met 

elkander gehuwd op 24 maart 2015 te Kingston, 
Jamaica 

. 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 
 

OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 7e  oktober 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 
Opgeroepen: Nathalie Flanders, wonende op 

St.Maarten, aan de om op dinsdag de 1e  
november 2022 te 08:30 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
de zaak Bertha Edouard-Pierre-Louis , te 
antwoorden (AR 172/22 – SXM 2022-1071) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten van de 19e september 2022, 
is de echtscheiding uitgesproken tussen 
MICHELE WAWOE, wonende op Sint Maarten 
en ROBERTO MERCEDES DE JESUS, wonende 
op Sint Maarten, partijen zijn met elkander 

gehuwd op 15 februari 2016 op Sint Maarten. 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 

 
 
 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 3e oktober 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road 
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de 

beschikking van 28e september 2022 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,  
DELTON BALTON JOHNSON, wonende (en 
nog steeds ingeschreven) aan de Nazareth Road 
# 21, thans verblijvende en woonachtig te 
Cheese Field District Linstead P.O. St. 
Catherine, Jamaica  

OPGEROEPEN, om op maandag, 5 december 
2022, des voormiddags te 10:00 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   

CHAMANE ANITA RADJOUKI, wonende op 
 Sint Maarten. 
E 99/22 – SXM202201075 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
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I.  Introduction 
 

The absence of a clear parking and towing policy plan in St. Maarten has been causing challenges 

for a number of years, including parking chaos, abandoned cars and problematic towing policy. 

The Ministry of Justice is tasked with realizing effective enforcement of parking offences and the 

promotion of public road safety. A transparent and unambiguous towing policy is essential to 

achieve those goals. This document aims to provide clarity about the legal basis and the 

procedure of towing, including checks and balances for the St. Maarten citizens.   

 

Chapter II describes the legal basis and provides insight in the factual situations in which the St. 

Maarten authorities will use their competence to tow away cars. This chapter also deals with 

liability matters. 

 

Chapter III addresses procedural issues, like the content of police records, the registration system 

and the procedure for selling and demolishing.  
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II. Legal grounds for towing 
 

II.A.  Applicable law 
 
The current legal competence to tow away vehicles is regulated in article 35 of the Road Traffic 
Ordinance. This article states the following: 
 

1.  It is prohibited for vehicle users or owners to leave a vehicle that is not drivable or otherwise 
defective on the public road longer than 2x 24 hours.  

 
2. When acting in contravention with the first paragraph, as well as when a vehicle is found 

on a road hindering traffic, the officers as meant in article 116 have the right to transport 
the vehicle to a place of storage or repair, costs and risks being for the vehicle owner or user. 

 
Article 116 refers to officers mentioned in article 8 of the Criminal Procedure Code (Wetboek van 

Strafvordering) (old), corresponding with article 184 of the current Criminal Procedure Code, in 

short being: 

- Police officers; 

- National Detectives officers; 

- BAVPOL-officers, for as long as appointed for this task.  

 

Those officers have the authority to transport the vehicles mentioned in article 35 Road Traffic 

Ordinance to a place of storage and repair. The [towing company] executes the actual towing 

under authority of these officers.  

 

As follows from the applicable law, there are legal grounds for towing in two factual situations, 

which will be shortly described in the following two paragraphs: 

a. The vehicle is not drivable or otherwise defective and left on the public road longer than 

2x24 hours; 

b. The vehicle is found on the road hindering traffic. 

 
II.B. The vehicle is not drivable or otherwise defective 
 
This situation should be distinguished from the removal of car wrecks, being a responsibility of 

the Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure (VROMI).  
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The definition of car wrecks is given in the Ordinance on the removal of garbage: motor vehicles 

with more than two wheels which are technically in an inadequate state of maintenance and in 

apparent neglected condition.   

 
The definition of vehicles in the Road Traffic Ordinance is motor vehicles, bicycles and all other 

vehicles with the exception of wheelbarrows, strollers and similar small objects.  

 
Based on these definitions, the following distinctions can be made between car wrecks (Ministry 

of VROMI-responsibility) and vehicles as referred to in the Road Traffic Ordinance and more 

particularly article 35 with regards to towing (Ministry of Justice responsibility):  

- Vehicles as referred to in the Road Traffic Ordinance are, unlike car wrecks, not limited to 

vehicles with more than two wheels. This means (motor)bikes may also be towed under 

this legal regime.  

 

-  Furthermore, the wording ‘not drivable or otherwise defective’ in article 35 of the Road 

Traffic Ordinance refers to any defect that prevents the vehicle from functioning. This 

means the vehicle does not need to be in a neglected condition, such as car wrecks. 

Leaving a vehicle with a flat tire, for example, could be sufficient for towing based on the 

Road Traffic Ordinance.  

 
However, this authority will only exist if the police record clearly shows that the vehicle was left: 

 

a) in the aforementioned non-drivable state on the public road and  

b)  for a timeframe longer than 2x24 hours.  

 

The procedure for establishing these factual circumstances is addressed in paragraph III.   

 
II.C The vehicle is hindering traffic on the road 
 
The second legal basis for towing is when a vehicle is hindering traffic on the road. This situation 
does not require the vehicle to be not drivable or defective and does not have a minimum 
timeframe. Towing is permitted immediately, in the interest of road traffic safety and the flow of 
traffic.  
 
The Road Traffic Ordinance defines ‘road’ as: all roads or paths open to the public or other traffic. 
This includes bridges and culverts lying in the roads or paths, as well as paths and verges 
belonging to the roads. 
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This means that vehicles may also be towed away when they are hindering traffic on verges, 
sidewalks and all other paths open to the public.  
 
The Minister considers the following situations as hindering traffic on the road, as referred to in 
article 35, second paragraph of the Road Traffic Ordinance:  
 

-  any vehicle that is obstructing traffic or creating a dangerous situation; 

-  vehicles parked in bus or taxi stops. Parking in those places is hindering the flow 

of traffic from important (public and private) traffic services that the public should 

be able to rely on; 

-  vehicles parked on sidewalks. Parking on sidewalks causes pedestrians to walk on 

the main road, inherently creating a dangerous situation.  

 
Again, it must clearly follow from the police record that these factual circumstances are present. 

Towing from bus or taxi stops will only take place if it sufficiently clear that the vehicle is parked 

in such a stop. This means that there must be signs and/or marking indicating that there is 

bus/taxi stop and parking is prohibited.   

 

II.D Costs and risks  
Article 35 of the Road Traffic Ordinance provides a legal ground to retrieve the costs made by the 
State by towing of the owner or user of the vehicle. Both the owner and user are individually 
liable, and both could be addressed to pay the costs. To the costs associated with the towing are 
counted: 
 

a.  the costs related to the towing and storage; 
b.  the costs related to the publication of the towing and storage decision, and 
c.  the costs related to sale or destruction. 

 
 
Ad a. Towing costs are: 
 

• USD 75,- on weekdays between 08.00h-18.00h; 
• USD 95,- on weekdays between 18.00h-08.00h; 
• USD 115,- on Saturdays, Sundays and National Holidays. 

 
 
Storage costs are: USD 15 per day, starting the day after the towing took place.  
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These costs are considered reasonable and inline with the fees used in the current practice. These 
fees will be used until alternative fees are established by law.   
 
Ad b. If the owner or user is not traceable, the State will publish the towing and storage decision 

in the local newspaper The Daily Herald and optional also on (some of) the State’s social media 

channels. The owner or user will be liable to cover the costs for this procedure, being Nafl. 150.1  

 

Ad c. If the owner or user does not claim the vehicle within the required timeframe, being four 

weeks, the vehicle will be sold or destroyed. The owner or user will be liable to cover the actual 

costs for these procedures, minus any possible revenues generated by sale of the vehicle (or 

metal/material). This includes costs for taxation.  

 

All risks related to towing and storage, including unintentional damage that could not be 

reasonably avoided, are for the owner or user of the vehicle.  

Exceptions to this rule are cases when it is established by State authorities themselves or the 

Court in a legal procedure that the towing took place unlawfully. In those cases, the State will be 

liable for the costs and risks of towing and storage.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 This is in accordance with similar regulations, such as Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter 

uitvoering van artikel 21 van de Vergunningslandsverordening, Article 1.  
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III. Procedure 
 

III.A Identifying article 35 offences 
 
Situations as described in article 35 Road Traffic Ordinance might be discovered by KPSM during 

patrol but could also be established by the public. 

 
The public can report a parking offence hindering traffic or creating a dangerous situation to the 

police by using the ‘see something, share something’ Whatsapp-tool on KPSM’s website.  

 
Cars being not drivable or otherwise defective, but not hindering traffic on the road, may only be 

towed   if left on the public road longer than 2x24 hours. This should follow from police reports.  

 
III.B Police records 
 
The police records describing the factual situation should describe as a minimum:  
 

a. description of the vehicle to be towed, indicating in any case: 
1°. the color, brand and type of the vehicle; 
2°. if a registration number is attached to the vehicle, the registration number, and 
3°. a picture of the car as located on the public road; 
 

b. the place from which and the date and time when the vehicle will be removed; 
 
c. the circumstances which made the removal of the vehicle necessary, including which one of 

the two situations is applicable and why; 
 
d. the condition of the vehicle before towing, and 
 
e. a summary listing of the loose objects in the vehicle before towing (as far as possible). 

 
 
KPSM will use a specific template for these situations that will be digitally stored including photos 
of the situation.  
 
 
III.C Registration system of the towing company 
 
The towing company holds a register with the following content.  
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When a vehicle is towed away and stored, the following information is registered: 

 

a. copy of the police report referred to in paragraph III.B; 

 

b. a description of the vehicle that is as accurate as possible including a post-towing 

inspection preferably with photos; and 

 

c. date and time of storage. 

 

When a vehicle is picked up from the storage location, the following information is registered:  

 
a. the date and time of collection; 

 

b. the name and address of the person who collected the vehicle, as well as information 

showing that he was entitled to collect it, and 

 

c. the amount paid as costs associated with the application of administrative coercion. 

 
 
III.D Storage: duration, taxation, selling, demolishing 
 
 
In the event of not being able to trace an owner or rightful claimant, a one-off call is placed, in 
the Daily Herald and optionally on the State’s social media channels, in which the owner or 
rightful claimant is requested to report. 
 
The owner or entitled party who presents himself needs to present proof that he is the rightful 
owner/party and will get his vehicle against payment of the costs incurred by the towing and 
storing.  
 
The costs to be reimbursed include in any case the towing or transport costs associated with the 
removal, if applicable the publication costs and the other costs associated with the storage, as 
calculated in accordance with paragraph II.D. 
 
If after four weeks following the removal of the vehicle from the public road no owner or entitled 
party has yet reported, the vehicle will be sold or destroyed. 
 
Before selling or destroying, the value of the vehicle will be established. This will be done by 
taxation and must be included in the register of the towing company.  
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The vehicle will be offered for sale via public auction. If it is not possible to sell the vehicle, it will 
be destroyed. If possible, scrap metal will be sold in order to reduce costs. The destruction 
process will be carried out in the same manner as with car wrecks destruction by the Ministry of 
VROMI.   
 
III.E Owner rights and legal remedies 
 
According to the present law, violations of article 35 constitute a criminal law offence. This means 
that the administrative legislation, such as the ‘Landsverordening van 3 augustus 2001 houdende 
regels betreffende de administratieve rechtspraak’ and the ‘Landsverordening houdende 
algemene regels inzake de bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften” 
(Landsverordening bestuurlijke handhaving)’ do not apply here. 
 
The violation is a criminal law offence as described in article 119, second paragraph.2 This also 
means that towing should be combined with issuing a subpoena to pay a fine. The subpoena 
needs to be brought before the criminal court. This gives the car owner or user the opportunity 
to contest the validity of the fine and towing. If the court agrees with the owner, he will be 
acquitted from paying the fine and the State will be liable for all costs.  
 
The car owner or user should not be punished disproportionally for the offence. Legal-technically, 
fining and towing is not double punishment, as only the fine is a penalty. However, as the 
(rightful) towing will lead to significant costs for the car owner or user, it is reasonable to only 
issue a conditional fine in cases that the offence is combined with towing.    
 
There are ongoing projects to change the current way of fining (i.e. issuing a subpoena instead of 
a direct fine) and to introduce administrative fines for offences that are currently criminal 
offences. These changes will significantly change the procedure and legal remedies in this policy. 
Until then, the current legal framework needs to be followed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Article 119, second paragraph, reads: Overtreding van of handelen in strijd met de overige bepalingen van deze 

verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste dertig dagen of een geldboete van de eerste categorie.  
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IV. Effect date and implementation 
 
As of the date this policy takes effect all towing services provided to the Ministry of Justice must 
be carried out in accordance with this policy. This Policy takes effect as of the date of publication 
in the National Gazette of Sint Maarten.  
 
To facilitate the implementation of this policy the Ministry of Justice created an inventive 
Rotational Tow Program which will be published in the National Gazette with the Towing Policy. 
The Rotational Tow Program contains guidelines a towing operator shall comply with in order to 
receive a rotation tow listing with the Ministry of Justice of Sint Maarten. The Program is 
voluntary and is based on the needs of Korps Politie Sint Maarten (KPSM).  Compliance with all 
of the rules, regulations and requirements of the Program as well as the Towing Policy is 
mandatory for participating tow operators.  
 
The Rotational Tow Program determines the fees and the response time for towing companies. 
It also includes requirements regarding liability and insurance, an adequate storage facility, 
reporting, confidentiality, professionalism and technical requirements of towing vehicles and 
more.  
 
 
 
Date: 03 oktober 2022 

 
The Minister of Justice, 
 
Anna E. Richardson 
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ROTATIONAL TOW PROGRAM 
 

Ministry of Justice Sint Maarten 
  

 

There are several legal grounds for the Ministry of Justice to tow a vehicle. In the Towing Policy 
2022 of the Ministry of Justice these different legal grounds are described in detail. A Rotational 
Tow Program is created to implement the aforementioned Towing Policy.  
 
The Rotational Tow Program (Program), contains guidelines a towing operator shall comply with 
in order to receive a rotation tow listing with the Ministry of Justice Sint Maarten (Ministry of 
Justice).  The Program is voluntary and is based on the needs of Korps Politie Sint Maarten 
(KPSM).  Compliance with all of the rules, regulations and requirements of the Program as well 
as the Towing Policy is mandatory for participating tow operators. The Towing Policy is attached 
as Appendix C. 
  

 

RULES AND REGULATIONS:  

  

Participation by tow operators in the Program is voluntary and shall be construed as an 

agreement between the parties.  Tow operators understand and agree the Program, together 

with any Rules and Regulations, does not create any right(s) and/or obligation(s) between the 

Ministry of Justice and participating tow operators. Rather, the Rules and Regulations are 
guidelines set forth by the Ministry of Justice for acceptance and participation in the Program.  

  

Failure of a participating tow operator to comply with any rule(s) and/or regulation(s) of the 

Program shall result in that tow operator being excluded from participating in the Program.  A 

tow operator may be reinstated at the sole discretion of the Ministry of Justice. In the process 

of excluding a tow operator from participating in the Program due to failure to comply with 

the rules and/or regulations, the general principles of reasonableness and fairness will be used. 

In addition, the decision to exclude a tow operator will be motivated. The decision will also 

include information about the (non) possibility of being reinstated as a participating tow 

operator and under which conditions reinstatement will be considered.  

  

The Rules and Regulations of the Program are subject to modification by the Ministry of Justice 

at any time upon ten (10) days written notice to all participating tow operators.  The Program 

may be cancelled at any time by the Ministry of Justice upon ten (10) days written notice to all 

participating tow operators.  Tow operators participating in the Program shall be charged an 
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annual Participation Fee designed to cover the cost of administering the program. The 

Participation Fee shall be non-refundable and not subject to pro-ration.  

 
1.  RESPONSE TIME 

  

The tow companies shall be on scene and ready to provide service within the following time 
frames after receiving an initial dispatch call from KPSM dispatch.  
  

Class of Tow Truck  Response Time     
 
Slideback   max 30 minutes          
 
Wrecker   max 30 minutes            
 

2.  ROTATION LISTS 

  

Within each tow zone, KPSM shall maintain a rotation tow list for each class of tow truck 
providing equitable distribution of calls. Subcontracting of towing services is not allowed within 
the program.  
  

A call to a tow operator, including failure to answer the phone, inability to respond, inability to 
perform the required service, refusal to respond or provide service, or cancellation due to lack 
of response, shall constitute one turn on the list; once called, the tow operator shall be moved 
to the bottom of the list.   
  

3.    RATES  

  

Fees charged shall comply with the fees mentioned in the towing fees. These fees are in line 

with the fees from relevant existing local legislation. 

  

Fees charged shall cover day, evening, weekends and holidays. The observed holidays in 
accordance with these rates are: New Year’s Day, Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday, 
King’s Day, Carnival Day, Labour Day, Emancipation Day, Constitutional Day, Sint Maarten Day, 
Christmas Day and Boxing Day. 
 
The fees below represent the MAXIMUM ALLOWABLE rates to charge each vehicle.  You do not 
have to charge the maximum rate; it is at the sole discretion of each individual company.  
  

The maximum towing rates are: 
 

• USD 75,- on weekdays between 08.00h-18.00h; 
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• USD 95,- on weekdays between 18.00h-08.00h; 
• USD 115,- on Saturdays, Sundays and National Holidays. 

 
Storage costs are: USD 15 per day, starting the day after the towing took place.  
 

All forms of payment accepted during normal business hours shall be accepted after normal 
business hours including weekends and holidays.  
 

4.    RESPONSE TO CALLS 

  

The tow operator shall respond to KPSM calls 24 hours a day, seven days a week, within the 
maximum response time limits. The tow operator shall advise KPSM dispatch, at the time of 
notification, if they are either unable to respond or unable to meet the maximum response time. 
If, after accepting the call, the tow operator is unable to respond or will be delayed in responding, 
the tow operator shall immediately notify the KPSM dispatch.  

  

A tow operator shall not respond to a KPSM call assigned to another tow operator.  Only tow 
truck personnel and equipment requested shall respond to a KPSM call.  
   

5. CUSTODY, CARE AND PROTECTION OF PROPERTY AND IMPOUNDED VEHICLES 

  

Tow operator's custody, care and protection begins at the time the tow operator initially hooks 
the towing equipment to the vehicle and continues until the tow operator releases or transfers 
custody of the vehicle in accordance with the law.  The tow operator shall protect all vehicles in 
custody from damage, theft or loss of any kind.  
 

6. STORAGE FACILITY 

  

The tow operator shall be responsible for the security of vehicles and property at the place of 
storage. A tow operator established in Saint Martin, must have a storage facility in Sint Maarten 
in order to be eligible for participation in the Tow Program.  
 
At a minimum, a fenced or enclosed area shall be provided including an adequately working 
camera system.  The tow operator is responsible for the reasonable care, custody, and control of 
any property contained in towed or stored vehicles.  
  

Storage services may be subcontracted within the program but security of vehicles and property 
at the place of storage shall remain the responsibility of the tow operator.  The tow operator is 
responsible to ensure, at a minimum, a fenced or enclosed area with an adequate working 
camera surveillance system shall be provided by any subcontractor. The tow operator is 
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responsible for the reasonable care, custody, and control of any property contained in vehicles 
placed in subcontracted storage facilities.  
  

For the purpose of this Program, “normal business hours” shall be, at a minimum, 8 a.m. to 5 
p.m., Monday through Friday.  Business hours shall be posted in plain view to the public. The 
release of vehicles shall be conducted in accordance with the towing policy.   
 
7. INSURANCE  

  

The tow operator shall maintain the following minimum levels of insurance from an insurance 
carrier licensed in and authorized to do business in Sint Maarten. Proof of insurance shall be in 
the form of a certificate of insurance.  
  

* Minimum Level of Financial - Bodily injury and property damage. These minimum 

standards shall include coverage for non-owned and hired vehicles.  

* Uninsured Motorist - Legal minimum, combined single limit.    

* On-Hook Coverage. 

* Garage Liability and Garage Keepers Liability - Shall be the same minimum as on-hook 

coverage for vehicles in the care, custody, and control of the tow operator in the storage 

yard.  

* Workers’ Compensation Insurance - Minimum requirement under national law.  

   

8. INSPECTIONS 

  

Each tow truck used under the Program shall comply with the vehicle requirements as set with 
the National Traffic Ordinance. KPSM will carry out an annual inspection of the towing vehicles.  
  

9. BUSINESS RECORDS 

  

Each tow operator agrees to provide a copy of a current business license and a current statement 
of the Chamber of Commerce & Industry and a Tax declaration.  
 

10. COMPLIANCE WITH LAW 

  

The tow operator, and all tow operator employees, shall at all times comply with national 
ordinances. In addition, the operator employees should at all-time follow the instructions of 
police officers.  
 

11. COMPLIANCE WITH AGREEMENT 
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The tow operator agrees, as a condition of inclusion in the Program, to comply with the terms 
and conditions of the Program and Towing Policy. Failure to comply with the requirements of the 
Program and Towing Policy shall result in immediate and automatic removal of the tow operator 
from the Program.  + Conditions to reinstate agreement.  
  

12. ADVERTISING     

  

The tow operator shall not display any sign or engage in any advertisement (verbal or written) 
indicating an official or unofficial connection with the Government of Sint Maarten, the Ministry 
of Justice or KPSM. The tow operation shall not use the Government of Sint Maarten, the Ministry 
of Justice or KPSM as reference without prior consent.  
   

13.  MODIFICATION 

  

The Program may be modified by the Ministry of Justice upon two (2) weeks written notice to 
tow operators currently participating in the Program.     
  

14.  CANCELLATION 

  

The Program may be cancelled by the Ministry of Justice upon one (1) month written notice to 
tow operators currently participating in the Program.  Any tow operator may request removal of 
the tow operator from the Program by submitting a notice, in writing, to the Ministry of Justice 
(cc KPSM).      
  

15.  ADDITIONAL REQUIREMENTS  

  

Additional requirements for all parts of the Program are set forth in Appendix A, attached hereto 
and incorporated herein by reference.    
 
 

16. GLASS OR DEBRIS ON STREET 

  

Any tow operator, or tow operator employee, removing a wrecked or damaged vehicle from a 
public road, shall remove all glass and/or other injurious substance on the roadway from such 
wrecked or damaged vehicle.    
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17. PARTICIPATION FEE 

  

Each tow operator shall pay an annual participation fee to cover the cost of administering the 
Program. This participation fee will be established in the appropriate legal manner as soon as 
possible. Once the participation fee is legally established, the annual fee must be paid before 
January 1st of each year at the Receivers Officer. A proof of payment must be provided to the 
Department of Judicial Affairs and KPSM. Failure to pay the annual participation fee shall 
automatically result in immediate removal from the Program.  The annual participation fee is 
nonrefundable and not subject to pro-ration.    
  

 

18.  MONTHLY REPORTING    

  

The operator shall submit a Monthly Report of all towed vehicles by the fifth consecutive day of 
the following month.  The registration of towed vehicles must be in accordance with section III.C. 
of the Towing Policy. The report shall be complete, accurate and submitted timely.  It is the tow 
operator's responsibility to deliver each monthly report, using the registration format for a towed 
vehicle (attached hereto as Appendix B), to KPSM.    
  

 

19. CONFIDENTIALITY 

 

The operator participating in the Tow Program shall protect and not disclose confidential 

information gained in the course of their work. Confidential information includes, but is not 

limited to, written documents, video recordings, images. The operator participating in the Tow 

Program shall also not use confidential information for personal gain, unless they have prior 

written approval from the customer. 

 

 

20.  PROFESSIONALISM 

 

The operator employees participating in the Tow Program shall conduct themselves and their 

business in a manner that preserves professionalism, integrity and honesty and promotes 

confidence in the tow truck industry including that timely and appropriate information, advice 

and support services are provided to assist customers in achieving their requirements. 

 

 

21. NOTICES 
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Any notice required pursuant to this Program shall be sent either by (a) formal email or (b) 
personal delivery to the following addresses:    
  

The Ministry of Justice – Department of Judicial Affairs 

A.Th. Illidge Road #8, 2nd floor 

Philipsburg, Sint Maarten 

E-mail: towing@justice.gov.sx  

 

 

A copy of the notification must be sent to KPSM 

 

Korps Politie Sint Maarten 

E.C. Richardson Street 

Philipsburg, Sint Maarten 

E-mail:  towing@policesxm.sx  

  

Tow Operator:  Company:   _________________________________________  
  

      Attention:  _________________________________________  
  

         Address:   _________________________________________  
  

                           Email:   _________________________________________  
  

                           Phone:    _________________________________________  
  

 
Notices shall be effective upon the earlier of receipt or five (5) days after proof of proper 
posting.  
  

It is the responsibility of tow operators participating in the Program to notify the Ministry of 
Justice and KPSM of changes in notice and contact information as stated above.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:towing@justice.gov.sx
mailto:towing@policesxm.sx
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22. EFFECT DATE AND IMPLEMENTATION 

 
 
This Tow Program will be published in the National Gazette of Sint Maarten in the same edition 
as the publication of the Tow Policy. From the moment of publication in the National Gazette 
towing companies can register for the participation in the Rotational Tow Program. The 
Department of Judicial Affairs in collaboration of KPSM will assess if a towing company fulfills the 
requirements as set in this document.  
 
In the transitory period between the publication of this Tow Program in the National Gazette and 
the date the Rotational Tow Program with registered towing companies goes into operation, all 
other towing services provided to the Ministry of Justice must be carried out in accordance with 
the Towing Policy.   
 

 
 
 
Date: 03 oktober 2022 

 

The Minister of Justice, 

 

Anna E. Richardson 
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APPENDIX A – ADDITIONAL REQUIREMENTS 

 

 

ALL TOW TRUCKS    

  

A tow operator shall equip and maintain tow equipment used in the Program in accordance 
with National Traffic Ordinance, the specifications contained in the Program, and consistent 
with industry standards and practices.     
  

 

REQUIRED EQUIPMENT  

  

All Classes  

  

Brake and tail lamps 
Fire extinguisher   
Flashlight  
Broom  
Shovel  
Reflective triangles and/or cones 
Covered trash can  
Absorbent pads and/or Absorbent materials  
Two-way communications (pagers are not considered two-way communications)  
Two buckets of sand 
Retro-reflective vests 
  

    

ALL TOW TRUCK DRIVERS  

  

Tow truck drivers shall be at least 18 years old and possess the necessary valid driver’s license 
for operating the towing vehicle, a valid ID, a valid work permit (if applicable) as well as a valid 
medical card.  
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APPENDX B – TEMPLATE REGISTRATION TOWED VEHICLES

MONTH:    

YEAR: 

NAME TOWING COMPANY: 
 
 

Date  

Time incoming request  

Time at towing location  

Towing location  

Vehicle brand, type and color  

License plate #  

VIN #  

Engine #  

Date and time vehicle delivered at storage  

Date and time of collection of vehicle  

Name, address and phone number of collector 
 
 

 

Legal status of collector (owner, driver)  

Fee amount collected  

Attach copy of police report  

Attach copy proof of payment towing fee  

Attach photos of vehicle prior and after towing  
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APPENDIX C – TOWING POLICY 

 

 

Ministry 

of 

Justice 

 

      
2022 
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I.  Introduction 
 

The absence of a clear parking and towing policy plan in St. Maarten has been causing challenges 

for a number of years, including parking chaos, abandoned cars and problematic towing policy. 

The Ministry of Justice is tasked with realizing effective enforcement of parking offences and the 

promotion of public road safety. A transparent and unambiguous towing policy is essential to 

achieve those goals. This document aims to provide clarity about the legal basis and the 

procedure of towing, including checks and balances for the St. Maarten citizens.   

Chapter II describes the legal basis and provides insight in the factual situations in which the St. 

Maarten authorities will use their competence to tow away cars. This chapter also deals with 

liability matters. 

Chapter III addresses procedural issues, like the content of police records, the registration system 

and the procedure for selling and demolishing.  
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II. Legal grounds for towing 
 

II.A.  Applicable law 
 
The current legal competence to tow away vehicles is regulated in article 35 of the Road Traffic 
Ordinance. This article states the following: 
 

1.  It is prohibited for vehicle users or owners to leave a vehicle that is not drivable or otherwise 
defective on the public road longer than 2x 24 hours.  

 
2. When acting in contravention with the first paragraph, as well as when a vehicle is found 

on a road hindering traffic, the officers as meant in article 116 have the right to transport 
the vehicle to a place of storage or repair, costs and risks being for the vehicle owner or user. 

 
Article 116 refers to officers mentioned in article 8 of the Criminal Procedure Code (Wetboek van 

Strafvordering) (old), corresponding with article 184 of the current Criminal Procedure Code, in 

short being: 

- Police officers; 

- National Detectives officers; 

- BAVPOL-officers, for as long as appointed for this task.  

 

Those officers have the authority to transport the vehicles mentioned in article 35 Road Traffic 

Ordinance to a place of storage and repair. The [towing company] executes the actual towing 

under authority of these officers.  

 

As follows from the applicable law, there are legal grounds for towing in two factual situations, 

which will be shortly described in the following two paragraphs: 

a. The vehicle is not drivable or otherwise defective and left on the public road longer than 

2x24 hours; 

b. The vehicle is found on the road hindering traffic. 

 
II.B. The vehicle is not drivable or otherwise defective 
 
This situation should be distinguished from the removal of car wrecks, being a responsibility of 

the Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure (VROMI).  
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The definition of car wrecks is given in the Ordinance on the removal of garbage: motor 

vehicles with more than two wheels which are technically in an inadequate state of 

maintenance and in apparent neglected condition.   

 
The definition of vehicles in the Road Traffic Ordinance is motor vehicles, bicycles and all other 

vehicles with the exception of wheelbarrows, strollers and similar small objects.  

 
Based on these definitions, the following distinctions can be made between car wrecks 

(Ministry of VROMI-responsibility) and vehicles as referred to in the Road Traffic Ordinance and 

more particularly article 35 with regards to towing (Ministry of Justice responsibility):  

- Vehicles as referred to in the Road Traffic Ordinance are, unlike car wrecks, not limited 

to vehicles with more than two wheels. This means (motor)bikes may also be towed 

under this legal regime.  

-  Furthermore, the wording ‘not drivable or otherwise defective’ in article 35 of the Road 

Traffic Ordinance refers to any defect that prevents the vehicle from functioning. This 

means the vehicle does not need to be in a neglected condition, such as car wrecks. 

Leaving a vehicle with a flat tire, for example, could be sufficient for towing based on 

the Road Traffic Ordinance.  

 
However, this authority will only exist if the police record clearly shows that the vehicle was left: 

 

a) in the aforementioned non-drivable state on the public road and  

b)  for a timeframe longer than 2x24 hours.  

 

The procedure for establishing these factual circumstances is addressed in paragraph III.   

 
II.C The vehicle is hindering traffic on the road 
 
The second legal basis for towing is when a vehicle is hindering traffic on the road. This 
situation does not require the vehicle to be not drivable or defective and does not have a 
minimum timeframe. Towing is permitted immediately, in the interest of road traffic safety and 
the flow of traffic.  
The Road Traffic Ordinance defines ‘road’ as: all roads or paths open to the public or other 
traffic. This includes bridges and culverts lying in the roads or paths, as well as paths and verges 
belonging to the roads. 
 
This means that vehicles may also be towed away when they are hindering traffic on verges, 
sidewalks and all other paths open to the public.  
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 22                                   Datum: 14 oktober 2022 

   P a g i n a  | 65 
 

The Minister considers the following situations as hindering traffic on the road, as referred to in 
article 35, second paragraph of the Road Traffic Ordinance:  
 

-  any vehicle that is obstructing traffic or creating a dangerous situation; 

-  vehicles parked in bus or taxi stops. Parking in those places is hindering the flow 

of traffic from important (public and private) traffic services that the public 

should be able to rely on; 

-  vehicles parked on sidewalks. Parking on sidewalks causes pedestrians to walk 

on the main road, inherently creating a dangerous situation.  

 
Again, it must clearly follow from the police record that these factual circumstances are 

present. Towing from bus or taxi stops will only take place if it sufficiently clear that the vehicle 

is parked in such a stop. This means that there must be signs and/or marking indicating that 

there is bus/taxi stop and parking is prohibited.   

 

II.D Costs and risks  
Article 35 of the Road Traffic Ordinance provides a legal ground to retrieve the costs made by 
the State by towing of the owner or user of the vehicle. Both the owner and user are 
individually liable, and both could be addressed to pay the costs. To the costs associated with 
the towing are counted: 
 

a.  the costs related to the towing and storage; 
b.  the costs related to the publication of the towing and storage decision, and 
c.  the costs related to sale or destruction. 

 
 
Ad a. Towing costs are: 
 

• USD 75,- on weekdays between 08.00h-18.00h; 
• USD 95,- on weekdays between 18.00h-08.00h; 
• USD 115,- on Saturdays, Sundays and National Holidays. 

 
 
Storage costs are: USD 15 per day, starting the day after the towing took place.  
 
These costs are considered reasonable and inline with the fees used in the current practice. These 
fees will be used until alternative fees are established by law.   
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Ad b. If the owner or user is not traceable, the State will publish the towing and storage decision 

in the local newspaper The Daily Herald and optional also on (some of) the State’s social media 

channels. The owner or user will be liable to cover the costs for this procedure, being Nafl. 150.3  

 

Ad c. If the owner or user does not claim the vehicle within the required timeframe, being four 

weeks, the vehicle will be sold or destroyed. The owner or user will be liable to cover the actual 

costs for these procedures, minus any possible revenues generated by sale of the vehicle (or 

metal/material). This includes costs for taxation.  

 

All risks related to towing and storage, including unintentional damage that could not be 

reasonably avoided, are for the owner or user of the vehicle.  

Exceptions to this rule are cases when it is established by State authorities themselves or the 

Court in a legal procedure that the towing took place unlawfully. In those cases, the State will be 

liable for the costs and risks of towing and storage.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 This is in accordance with similar regulations, such as Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter 
uitvoering van artikel 21 van de Vergunningslandsverordening, Article 1.  
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III. Procedure 
 

III.A Identifying article 35 offences 
 
Situations as described in article 35 Road Traffic Ordinance might be discovered by KPSM during 

patrol but could also be established by the public. 

 
The public can report a parking offence hindering traffic or creating a dangerous situation to 

the police by using the ‘see something, share something’ Whatsapp-tool on KPSM’s website.  

 
Cars being not drivable or otherwise defective, but not hindering traffic on the road, may only 

be towed   if left on the public road longer than 2x24 hours. This should follow from police 

reports.  

 
III.B Police records 
 
The police records describing the factual situation should describe as a minimum:  
 

a. description of the vehicle to be towed, indicating in any case: 
1°. the color, brand and type of the vehicle; 
2°. if a registration number is attached to the vehicle, the registration number, and 
3°. a picture of the car as located on the public road; 
 

b. the place from which and the date and time when the vehicle will be removed; 
 
c. the circumstances which made the removal of the vehicle necessary, including which one of 

the two situations is applicable and why; 
 
d. the condition of the vehicle before towing, and 
 
e. a summary listing of the loose objects in the vehicle before towing (as far as possible). 

 
 
KPSM will use a specific template for these situations that will be digitally stored including photos 
of the situation.  
 
 
III.C Registration system of the towing company 
 
The towing company holds a register with the following content.  
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When a vehicle is towed away and stored, the following information is registered: 

 

c. copy of the police report referred to in paragraph III.B; 

 

d. a description of the vehicle that is as accurate as possible including a post-towing 

inspection preferably with photos; and 

 

c. date and time of storage. 

 

When a vehicle is picked up from the storage location, the following information is registered:  

 
c. the date and time of collection; 

 

d. the name and address of the person who collected the vehicle, as well as information 

showing that he was entitled to collect it, and 

 

c. the amount paid as costs associated with the application of administrative coercion. 

 
 
III.D Storage: duration, taxation, selling, demolishing 
 
 
In the event of not being able to trace an owner or rightful claimant, a one-off call is placed, in 
the Daily Herald and optionally on the State’s social media channels, in which the owner or 
rightful claimant is requested to report. 
 
The owner or entitled party who presents himself needs to present proof that he is the rightful 
owner/party and will get his vehicle against payment of the costs incurred by the towing and 
storing.  
 
The costs to be reimbursed include in any case the towing or transport costs associated with the 
removal, if applicable the publication costs and the other costs associated with the storage, as 
calculated in accordance with paragraph II.D. 
 
If after four weeks following the removal of the vehicle from the public road no owner or entitled 
party has yet reported, the vehicle will be sold or destroyed. 
 
Before selling or destroying, the value of the vehicle will be established. This will be done by 
taxation and must be included in the register of the towing company.  
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The vehicle will be offered for sale via public auction. If it is not possible to sell the vehicle, it 
will be destroyed. If possible, scrap metal will be sold in order to reduce costs. The destruction 
process will be carried out in the same manner as with car wrecks destruction by the Ministry 
of VROMI.   
 
III.E Owner rights and legal remedies 
 
According to the present law, violations of article 35 constitute a criminal law offence. This means 
that the administrative legislation, such as the ‘Landsverordening van 3 augustus 2001 houdende 
regels betreffende de administratieve rechtspraak’ and the ‘Landsverordening houdende 
algemene regels inzake de bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften” 
(Landsverordening bestuurlijke handhaving)’ do not apply here. 
 
The violation is a criminal law offence as described in article 119, second paragraph.4 This also 
means that towing should be combined with issuing a subpoena to pay a fine. The subpoena 
needs to be brought before the criminal court. This gives the car owner or user the opportunity 
to contest the validity of the fine and towing. If the court agrees with the owner, he will be 
acquitted from paying the fine and the State will be liable for all costs.  
 
The car owner or user should not be punished disproportionally for the offence. Legal-technically, 
fining and towing is not double punishment, as only the fine is a penalty. However, as the 
(rightful) towing will lead to significant costs for the car owner or user, it is reasonable to only 
issue a conditional fine in cases that the offence is combined with towing.    
 
There are ongoing projects to change the current way of fining (i.e. issuing a subpoena instead of 
a direct fine) and to introduce administrative fines for offences that are currently criminal 
offences. These changes will significantly change the procedure and legal remedies in this policy. 
Until then, the current legal framework needs to be followed.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Article 119, second paragraph, reads: Overtreding van of handelen in strijd met de overige bepalingen van deze 
verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste dertig dagen of een geldboete van de eerste categorie.  
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IV. Effect date and implementation 

 
As of the date this policy takes effect all towing services provided to the Ministry of Justice must 
be carried out in accordance with this policy. This Policy takes effect as of the date of publication 
in the National Gazette of Sint Maarten.  
 
To facilitate the implementation of this policy the Ministry of Justice created an inventive 
Rotational Tow Program which will be published in the National Gazette with the Towing Policy. 
The Rotational Tow Program contains guidelines a towing operator shall comply with in order to 
receive a rotation tow listing with the Ministry of Justice of Sint Maarten. The Program is 
voluntary and is based on the needs of Korps Politie Sint Maarten (KPSM).  Compliance with all 
of the rules, regulations and requirements of the Program as well as the Towing Policy is 
mandatory for participating tow operators.  
 
The Rotational Tow Program determines the fees and the response time for towing companies. 
It also includes requirements regarding liability and insurance, an adequate storage facility, 
reporting, confidentiality, professionalism and technical requirements of towing vehicles and 
more.  
 

 
Date: 03 oktober 2022 

 

The Minister of Justice, 

 

Anna E. Richardson 
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APPENDX D – TOW OPERATOR APPROVAL 
 
 

TOW OPERATOR APPROVAL  
  

 

I, __________________________________, hereinafter “Tow Operator,” certify I have read and 
understand the Program and shall comply with all the Rules and Regulations established for the 
Program.  I shall also indemnify, defend, save and hold harmless the Government of Sint Maarten, 
The Ministry of Justice, its officers, agents and employees from any and all claims, lawsuits or 
liability, including attorney’s fees and costs, allegedly arising out of, in connection with, or 
incident to any loss, damage or injury to persons or property or any wrongful or negligent act, 
error or omission of the Tow Operator, or any employee, contractor, subcontractor or agent of 
Tow Operator as a result of Tow Operator’s, or any employee, contractor, subcontractor or agent 
of Tow Operator’s performance under the Program.  The Tow Operator, employees, contractors, 
subcontractors and agents of the Tow Operator, in the performance of the Program, shall act in 
an independent capacity and not as officers, employees, or agents of the Government of Sint 
Maarten.    
 
 
 

Signature + date 
 
 

Name + Function 

Company name 
 
 

Company Address 

Phone number 
 

E-mail address 
 
 

 
 

  

SLIDEBACK  

(SB / PULL)  

WRECKER  

(REG / PULL)  

  

  

# of trucks ________  

  

  

# of trucks _______  
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

During the month of August 2022, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the outstanding amount of required reserves increased by NAf.12.6 million due 
to the higher base amount upon which it is calculated.5 Furthermore, the amount of outstanding 
certificates of deposit (CDs) increased by NAf.20.0 million because the commercial banks subscribed for 
a higher amount during the weekly auctions of CDs with a maturity of two weeks.  
 

Base money6 dropped by NAf.85.6 million due to a decrease in both the current account balances of the 
commercial banks (NAf.79.3 million) and currency in circulation (NAf.6.3 million). The decrease in the 
current account balances was primarily the result of the net purchase of foreign exchange and 
withdrawal of dollar balances by the commercial banks at the Bank, the net purchase of CDs, and the 
increase in required reserves. However, the transfers by pension funds, PSB Bank N.V. (Postspaarbank), 
and the government of Sint Maarten from their accounts at the Bank to their accounts with the 
commercial banks moderated the decline in the current account balances. 

 
Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.11.7 million, due mainly to the 
decrease in deposits of an international financial institution placed under the emergency rule and the 

commercial banks in Bonaire at the Bank. An increase in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior 
and Kingdom Relations (BZK) due to the payment of interest on bonds issued by Sint Maarten held by 
the Dutch State and in the deposits of the Central Bank of Aruba moderated the decrease in the item 
“Liabilities to non-residents”. 

 

                                                           
5 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
6 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to
Assets 31-Aug-22 31-Jul-22 Liabilities 31-Aug-22 31-Jul-22

Claims on nonresidents 4,166.2 -130.2 Liabilities to nonresidents 268.3 -11.7

Gold 1,291.2 -28.2 Deposits of nonresidents in foreign currency 268.3 -11.7

Official reserves 2,875.0 -101.9

Other 0.0 0.0

Domestic assets 614.4 1.5 Domestic liabilities 3,372.7 -78.0

Currency in circulation 539.0 -6.3

Claims on the government 275.8 0.3 Government deposits 209.7 14.8

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 188.6 5.0

Government agencies and institutions 275.7 0.3 Government of Sint Maarten 20.6 9.7

Other 0.1 0.0 Former Central Government 0.1 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 0.0 0.0 Liabilities to deposit money banks 2,409.2 -46.7

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 548.7 -79.3

Certificates of Deposit 285.0 20.0

Required reserves 1,575.5 12.6

Claims on other sectors 338.6 1.2 Liabilities to other sectors 215.0 -39.8

Other assets 338.6 1.2 Deposits of other residents 156.4 -42.3

Other liabilities 58.6 2.5

Capital and reserves 1,139.6 -39.0

Total assets 4,780.7 -128.7 Total liabilities 4,780.7       -128.7

The condensed balance sheet of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten for the month of August 2022:

(millions of NAf.)
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The net position of the governments at the Bank improved by NAf.14.8 million, due to an increase in 
the deposits of Sint Maarten (NAf.9.7 million) and Curaçao (NAf.5.0 million).7 The increase in Sint 
Maarten's deposits was mainly due to funds received from the trust fund at the World Bank in connection 
with the reconstruction of Sint Maarten, including the Princess Juliana International Airport, moderated 
by the payment of interest to the Dutch State and the transfers to commercial bank accounts. The 

increase in the deposits of Curaçao was mainly due to the transfer of collected license fees for the month 
of July 2022 by the Bank. 
 
The item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.39.8 million mainly due to a decline in the 
deposits of Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) at the Bank and the transfer of funds by a 
financial institution placed under the emergency rule related to investments abroad. The decline in the 

deposits of APC was the result of transfers to its accounts at commercial banks and abroad. However, 
this decline was mitigated by the funds received from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) regarding 
an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in the portfolio of APC. The decrease 
in the item “Liabilities to other residents” was moderated by the transfers from PSB Bank N.V. to its 

account with the Bank. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.101.9 million, 

which is mainly attributable to the net purchase of foreign exchange and the withdrawal of dollar 
balances by the commercial banks at the Bank. The transfer of funds abroad by financial institutions 
placed under the emergency rule and APC and the transactions of the commercial banks in Bonaire also 
contributed to the decline in this item. However, the transfers of funds from abroad by a pension fund, 
the World Bank and the DSTA, and the transactions of the Central Bank of Aruba moderated the decline 
in the “Official reserves”. 
 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.28.2 million due to 
the lower market value at the balance sheet date compared to the end of July 2022. The lower market 
value can be attributed to the response of investors in the international financial markets to the stronger 
dollar due to the interest rate policy of the Federal Reserve.8 The decrease in the item “Capital and 
reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the lower market value of the gold 

stock. 
 

Willemstad, October 7, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 The summed figures do not appear to correspond to the total due to rounding. 
8 At the end of July, the US Federal Reserve raised its key rate again by 0.75 percentage point to 2.25%-2.50%. 
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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#113/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

OYSTER POND 

OYSTER POND RD.#10 

 

192/1982 

 
Other 

23-Sep-2022 

 

BP#110/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 

GOLDFINCH RD. #35 

 

170/1968 

 
Residential 

23-Sep-2022 

 

BP#089/2021 

 

GREAT BAY 

PHILIPSBURG 

BACK STREET 3107 

 

2/1966 

 
Commercial 

26-Sep-2022 

 

BP#150/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MADAME ESTATE 

DOMINICA RD. #96 

87/2006 

 
Residential 

27-Sep-2022 

 

BP#027/2020 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MIDDLE REGION 

RICHARDS' DR. #8 

 

77/1996 

 
Commercial 

30-Sep-2022 

 

BP#192/2016 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

BISHOP HILL 

BISHOP HILL RD. #17 

 

069/2016 

 
Residential 

30-Sep-2022 

 

 

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 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  
    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur (V.R.O.M.I.) 
Ministry of Public Housing, Spatial Planning, 

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/
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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. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


