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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 SOLOMON GARFIELD 
voorheen wonende te WALTER J.A. NISBET 
ROAD 81, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 februari 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 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 DUSSARD MICHELLE 
LATOYA voorheen wonende te PEACH ROAD 
# 7,,  SOUTH REWARD, 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, 
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 23 september 
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 BENNETT-TOBANNER 
SONYA CHERYL voorheen wonende te GUIRO 
ROAD 1, CAY BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 13 juni 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 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 CYNTJE - LESLIE 
LEANDRA ANNICIA voorheen wonende te 
MONGOOSE ROAD # 34,, CUL DE SAC, 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  

 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 23                                   Datum: 28 oktober 2022 

   P a g i n a  | 3 
 
 
 
 
 

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, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FREEMAN ELEGANDRO 
LORENZO A. voorheen wonende te PLOUGH 

DRIVE 2 CUL DE SAC, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 september 
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 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 ELIE DOMINIQUE 
voorheen wonende te DOLLISONS DRIVE 10 
B,  CUL DE SAC, 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, 
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 23 september 
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 BRASH CHARLES 
ANTHONY voorheen wonende te GUIRO 

ROAD 81, CAY BAY, 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, 
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 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 MARTINEZ NICOLAS 
voorheen wonende te MACROME DRIVE 35, 
CUL DE SAC, 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 05 oktober 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 COSTA JULIEN voorheen 
wonende te TIGRIS ROAD UNIT #503, 

MAHO,, LOWLANDS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 oktober 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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan ESPACIA MALINDA 
voorheen wonende te REWARD ROAD # 53,  
SOUTH REWARD, 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, 
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 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 BONIFACIO BRITO 
BONIFACIO voorheen wonende te MATHEW'S 

LANE 8, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 14 september 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 16 september 
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 MORALES REYES 
OCANTOAURA LUZ voorheen wonende te 
SPINEL ROAD # 4, BILLY FOLLY, 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, 

Nadjesca 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 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 BATISTA GUERRERO 
FELIX SERVIO voorheen wonende te C #18, 

BUSH ROAD, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 16 september 
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 GUMBS- MONTE AGNES 
MATHILDA. voorheen wonende te YELLOW 
SAGE DRIVE #.3,  SAUNDERS, 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, 
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 04 oktober 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 FRYE LUCILLE 
MARGARET voorheen wonende te TRUMPET 

SHELL ROAD #17, OYSTER POND, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 16 februari 
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 26 september 
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 HODGE, JOLEN 
MICHEALA voorheen wonende te ZORG EN 
RUST, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
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 GEDEON CARICIA 
voorheen wonende te GOOSEBERRY DRIVE 

43, ST. PETERS, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats 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, 
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 13 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 GOKLANI DILIP voorheen 

wonende te VIPER BLDG. APT.#2 ORANGE 
GROVE,,  COLE BAY, 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, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
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 RICHARDSON EGBERT 
WINSTON voorheen wonende te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD. 73, POINTE BLANCHE,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 17 augustus 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 26 september 
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 JOSEPH THERESA 
voorheen wonende te , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 23                                   Datum: 28 oktober 2022 

   P a g i n a  | 7 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
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 GEORGE ALHAKIM 
voorheen wonende te PESSLE DRIVE #1, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats 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, 
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 08 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 CAMPBELL NOEL 
AUGUSTUS voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD #51,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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 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 ROMBLEY CARLOS 
voorheen wonende te CANDELABRA CACTUS 

DRIVE 1, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 18 augustus 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 26 september 
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 MARLIN ALEXANDER 
SELWYN voorheen wonende te , 
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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 GONZALEZ NORIS voorheen 
wonende te SCOTIA TREE DR # 11, COLE 

BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats 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, 
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 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 ARNDELL ESTER 
ADELINE voorheen wonende te ST PETERS 
ROAD 3,  ST. PETERS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
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 23 september 
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 ANGEL-COWAN ALICIA 
NICOLE voorheen wonende te , 

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

op d.d 18 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 26 september 
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 MARTINEZ NICOLAS 
voorheen wonende te , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 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 SAMIT ALAN MARC 
voorheen wonende te MONTE VISTA, 

HUMMINGBIRD ROAD # 21,, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 oktober 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 16 september 
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 BARKER BRYAN LENNOX 
voorheen wonende te GAZELLE DRIVE 2,  CAY 
HILL (EAST), thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats 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, 
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 23 september 
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 DELICE PETER voorheen 
wonende te CHRISTIANSTED DRIVE #12, 

LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 18 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 08 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 MYLES EUSTACE ALFRED 
voorheen wonende te CHRISTIANSTED 
DRIVE APT 19, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 juli 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 11 oktober 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 WILLIAMS RENE ISIDRO 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN RD 

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

uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 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 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 CAMELIA-CANDELARIO 
MARIA LUZ DIGENIA DBA MIDDLE REGION 
BEAUTY SALON voorheen wonende te JOHN 
SALOMON DRIVE #9,  EBENEZER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ZUTPHEN 
ROY JOHANNES ANTOINIUS MARTI 

voorheen wonende te GOLD FINCH ROAD, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 19 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
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 JAMES RYAN TRISTAN 
voorheen wonende te BLOCK X 290, 
CORNELIA IDA -W, COAST DEMERAR 
GEORGETOWN GUYANA, 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, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
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 CEDENO IVAN JOSE 
voorheen wonende te ROCK SALT DRIVE # 9, 

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, 
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 16 september 
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 CLARKE ANTHONY 
voorheen wonende te JOSE LAKE SR. ROAD 8,  
EBENEZER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats 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, 
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 08 september 
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 MOTA 
MALLARINODAYANA VANESSA voorheen 

wonende te SR MODESTA ROAD 72, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 19 juli 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 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LUCIANO 
ANITA voorheen wonende te FORT HILL 
DRIVE # 1, FORT WILLEMS, 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, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
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 CHARLOTIN CELAVY 
voorheen wonende te GUANA BAY ROAD 3, 

GUANA BAY, 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, 
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 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 CRAIG CHARLENE IRIS 
voorheen wonende te RANCH ROAD 4-A,,  ST. 
JOHN'S RANCHE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
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 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 FOUR NINETEEN LTD. 
N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD # 

25 C/O RAINBOW BEACH CLUB, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 19 
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, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NEIL PETER MERVYN 
voorheen wonende te ANAZONE ROAD 17 86, 
LOWLANDS, 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 september 
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 CIMBALORICHARD 
SALVATORE voorheen wonende te 

GROUNDDOVE ROAD #8, POINT BLANCHE, 
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, 
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 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 ELISA-VALERIE LUCIA 
voorheen wonende te MILTON PETERS ROAD 
#8,  EBENEZER, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats 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, 
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 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FRANCOIS 
VENITE voorheen wonende te KING CACTUS 

ROAD # 19, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 19 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 PROVENCE 
RUDGEN CHESTER voorheen wonende te 
BOSWAL STRAAT 37, 8043 VC ZWOLLE 
NEDERLAND, 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, 
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 16 september 
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 FELICIEN-ISAACS 
ZAHORRA ZINTAN MEAGAN voorheen 

wonende te FORT HILL ROAD 25, FORT 
WILLEMS, 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, 
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 16 september 
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 EMMANUEL FERNIE 
JOHNSON voorheen wonende te HENEY DEW 
ROAD #1,  RETREAT ESTATE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 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 MARTIN, RUBY INETA 
voorheen wonende te JOSE LAKE SR. ROAD # 

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

op d.d 21 juli 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 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JERMIN 
MARYSE ROSALIE voorheen wonende te 17 
ADAMS ALEXANDRE IMPASSE 97150, 
FRENCH QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 GOLD, ALAN ARTHUR 
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD # 

6, BILLY FOLLY, 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, 
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 16 september 
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 FIGUEROA BATISTA 
ALEJANDRINA voorheen wonende te PLOUGH 
DRIVE 1,  CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
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 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 NADERY-SIDDIQI 
LAIMA voorheen wonende te WELFARE ROAD 

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

op d.d 21 juli 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, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BARRE LUC voorheen 
wonende te GROVE RESIDENCE # 3 A, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 augustus 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
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 GOMEZ CLAUDIA 
JOSEFINA voorheen wonende te JOHANNES 

C. PAAP ROAD 7,  EBENEZER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 30 augustus 
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 GERMAN MARIA voorheen 
wonende te ACCORDIAN ROAD 23, CAY 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, 
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 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 CLARKE-BELL ROCKY 
OCTAVIO voorheen wonende te PEACH ROAD 

#10, ST. PETERS, 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, 
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 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 ADRIANA PATRICK 
ROMUALDO voorheen wonende te JOSE H. 
LAKE SR. ROAD # 3,  EBENEZER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
Nadjesca 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 30 augustus 
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 HENRY AMORES voorheen 
wonende te ACCORDIAN ROAD#23, CAY 

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, 
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 02 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 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.  29 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 05 oktober 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 TREMBLA 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 

83, PHILIPSBURG, 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, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 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 P.G.&B REAL ESTATE  
HOLDING N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY ROAD , BILLY FOLLY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 oktober 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  
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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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CAPRI N.V. voorheen 
gevestigd te THAMES ROAD #16, 

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

op d.d. 21 september 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 02 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 HINGORANI KISHIN N 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #109, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 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 05 oktober 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 TRUE COLORS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 

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

op d.d.01 februari 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 12 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 PAAN THAI N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 16 , COLE BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 oktober 
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  
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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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CARIBBEAN GREEN 
SOLUTION N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 72, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 september 
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 02 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 L' ENTRE NOUS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  29 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 05 oktober 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 VILLATEK B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 16 APT 6D, 

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

op d.d.01 februari 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 12 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 RESORT CLUB, 
THE MANAGEMENT COMPANY N.V. voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY # 25 , BILLY 
FOLLY , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

oktober 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  
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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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CARIBBEAN HARDWOOD 
EXPORT COMPANY N.V. voorheen gevestigd 

te PUERTA DEL SOL, COLE BAY, 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, 
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 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 3 AMIGOS N.V voorheen 
gevestigd te KUDU DRIVE # 2, BEL AIR, 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, 
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 05 oktober 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 WGC INTERNATIONAL 
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD, 

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

op d.d.01 februari 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 12 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 SKYCAR HOLDING B.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 40 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 oktober 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  
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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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan COCONUTS SOUVENIRS 
N.V. voorheen gevestigd te P/A ROYAL PALM 

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

uitgevaardigd is op d.d. 21 september 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 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 BRINK RECYCLING N.V. 
DBA  BAKKER RECYCLING voorheen 
gevestigd te SOUALIGA ROAD # 26, 
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, 
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 05 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 ISLAND BUNKERING 
N.V.BRANDON,PEGGY ANN voorheen 

gevestigd te , PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats 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, 
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 12 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 TOKOLUSH CHARTERS 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
12 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 oktober 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  

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 23                                   Datum: 28 oktober 2022 

   P a g i n a  | 22 
 

 
 
 
 

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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CRYSTAL BLUE 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 46, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 september 
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 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 DONALD CANNEGIETER 
CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET 56,, 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, 
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 08 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 AUTOMAX SERVICE 
CENTER N.V. voorheen gevestigd te 

SUCKERGARDEN ROAD #51, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.16 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 12 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 TUTTO BOUTIQUE N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #71 
UNIT C -08 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 oktober 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  
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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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan FIG N.V. voorheen gevestigd 
te LE TERRACE UNIT 114, RHINE ROAD,, 

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

op d.d. 17 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 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 THE BANK OF NOVA 
SCOTIA 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.  31 augustus 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 08 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 BLUE MOUNTAIN 
MANAGEMENT & CONSULTANCY N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 42, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.07 september 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 12 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 VALENTINO'S ITALIAN 
BISTRO N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 oktober 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  
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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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GEORGE TRADING N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 

#9 ORAGE GROVE, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 01 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 04 oktober 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 CARLA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET, ST. ROSE 
ARCADE #35,, 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 08 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 DAFOE N V voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 68 U 7/8, COLE 

BAY, 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, 
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, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ARTISTS OF THE ISLANDS 
N.V.C/O TUITT CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS voorheen gevestigd te 
CINNAMON GROVE 36,C/O ART GALLERY 
MAHO , LOWLANDS , 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, 
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 22 september 
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 PRESTIGE TIME PIECES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

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

op d.d. 31 augustus 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 04 oktober 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 CELLULAR ONE 
COMUNICATION N.V.CELLULAR ONE 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #12, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 februari 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 08 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 ENGINEERING & 
MANAGEMENT CONSULTING COMPANY 

N.V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE 
ROAD APT. 26, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.17 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 13 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 B M C V M N.V. voorheen 
gevestigd te PUERTA DEL SOL # 15 , COLE 
BAY , 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, 
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 23 september 
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 HARMONY BYO N.V. 
voorheen gevestigd te DIAMOND ESTATE 

DRIVE #2, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 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 04 oktober 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 GEM CASA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET ST. ROSE 
ARCADE. UNIT 2, 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 08 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 EQUINOX SPORTS BAR N.V. 
voorheen gevestigd te LOW LANDS #106, 

LOWLANDS, 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, 
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, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BEFORE NV voorheen 
gevestigd te Z-CRAFT WARE HOUSE 
3,ORANGE GROVE , COLE BAY , 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, 
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 23 september 
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 KILDARE PROPERTIES 
voorheen gevestigd te BEACONHILL ROAD # 

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

op d.d. 16 augustus 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 04 oktober 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 GWT CARIBBEAN  
REGIONAL CENTER N.V. voorheen gevestigd 
te YOGESH COMMERCIAL COMPLEX UNIT 2-
L, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  29 september 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 08 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 FOOD FINERY N.VFOOD 
FINERY N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD #88,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.07 september 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, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CARAIBES TILES N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE RD 65 
APT B , COLE BAY , 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, 
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 23 september 
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 PRESTIGE SPA N.V 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #44,, 

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

op d.d. 31 augustus 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 04 oktober 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.  01 februari 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 08 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 MONTMARTE N.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD #106, 

LOWLANDS, 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, 
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, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CARIBTRADE MEDICAL 
SUPLIES N.V. voorheen gevestigd te 
DOLPHIN RD#135 , SIMPSON BAY , 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, 
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 23 september 
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 SATGURU N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #43-E,, 

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

op d.d. 31 augustus 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 04 oktober 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 PIERRE BUNCAMPER 
LODGE NO. 98 voorheen gevestigd te 
WALTER NISBETH ROAD # 77, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 februari 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 08 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 SOUALIGA 
ENGINEERING B.V. voorheen gevestigd te 

SPANISH FORD ROAD # 2 BELAIR,LITTLE 
BAY, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.16 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 13 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 CONNIE'S CASUAL 
CONCEPT N.V. voorheen gevestigd te JOBCO 
WAREHOUSE #12, , COLE BAY , 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, 
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 23 september 
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 STREET VIBES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #47,, 

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

op d.d. 31 augustus 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 04 oktober 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 PLUMA DI ORO N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBET 
ROAD #29, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 februari 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 08 september 
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 TRAFALGAR TRAVEL 
SXM N.V. voorheen gevestigd te W.J.A.  

NISBETH ROAD #71, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.12 juli 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 13 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 DJUWITA N.V.C/O I M 
SIEGERS voorheen gevestigd te 90 SIMPSON 
BAY ROAD , SIMPSON BAY , 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, 
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 26 september 
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 JOSHUA AIRWAYS N.V. 
voorheen gevestigd te , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 ROSKIE UNLIMITED N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD #1 UNIT 
#17, MAHO PLAZA, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 
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 11 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 BOARDWALK SUSHI N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 53, 

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

op d.d.29 augustus 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, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan F.M. ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te LA PALAPA AIRPORT 
ROAD #6, , SIMPSON BAY , 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, 
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 26 september 
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 LAFOIR N.V. voorheen 
gevestigd te , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 SAMICO CONSTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 
ROAD #16,, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 februari 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 11 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 CARIBBEAN FERRY 
EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te 

JUANCHO YRASQUIN BLVD Z/N, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.05 oktober 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, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan FANTASY GLOBAL MEDIA 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 
162 UNIT 409 , LOWLANDS , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 september 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 26 september 
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 NOFRAMAR N.V. 
voorheen gevestigd te , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 SAS INTERNATIONAL 
PRIVATE FOUNDATION voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 februari 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 11 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 GENOA JEWELERS (SXM) 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

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

op d.d.29 augustus 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, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan FARHESS SEAFOODS N.V. 
voorheen gevestigd te LOCUS STREET 31 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 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 26 september 
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 NON-STOP RACING 
TEAM FOUNDATION voorheen gevestigd te , 

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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 STACEY HOLDINGS 
GROUP B.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 12, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 februari 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 11 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 MASTER SKI PILOU N.V. 
voorheen gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN 

BLVD 26, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.05 oktober 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, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan HASLER MARY A. ALS DIR 
AANSPR. ANGIE N.V.OUT ISLAND 
TRADER/JEWELS OF THE ISLE voorheen 
gevestigd te CINNAMON GROVE #6, , COLE 
BAY , 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, 
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 26 september 
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 ONE STOP TRAVEL N.V. 
voorheen gevestigd te , 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 XISLE HOLDING B.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE DRIVE #16, 
UNIT 2-B, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 februari 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 11 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 OPTA RETAIL CONCEPTS 
N.V. DBA ARUBA ALOE voorheen gevestigd te 

JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD # 16, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.05 oktober 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 16 september 
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 ADMIRAL SHIPPING 
AGENCY (WINDWARD ISLANDS) N.V. 
voorheen gevestigd te SOUALIGA DRIVE # 16 
, 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, 
Nadjesca 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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ISLANDS MARINE 
GROUP B.V. voorheen gevestigd te PUERTA 

DEL SOL UNIT 312,, COLE BAY, 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, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 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 ZORRILA 
RAMOS N.V. voorheen gevestigd te 
A.T.ILLIDGE ROAD # 55, LOWER PRINCESS 
QUARTER, 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, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 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 PAPALILLY N.V. voorheen 
gevestigd te WALTER NISBETH RD#73, 

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

op d.d.06 oktober 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 16 september 
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 BEARINGPOINT 
MANAGEMENT CONSULTING(SXM) B.V. 
voorheen gevestigd te HAMSTER DRIVE 1 C-
D, , CAY HILL , 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, 
Nadjesca 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, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LATIN AMERICA'S 

TRADE INITIATIVE B.V.LATIN AMERICA'S 
TRADE INITIATIVE B.V. voorheen gevestigd 
te PUERTA DEL SOL UNIT 312, COLE BAY, 
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, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 BE EXCLUSIVE N.V.BE 
EXCLUSIVE N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD 162, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 oktober 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 11 oktober 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 PAUL & EVA N.V. voorheen 

gevestigd te J. YRAUSQUIN BLVD 228 
BOBBY'S MARINA, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.06 oktober 
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 16 september 
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 CALYMOUN N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET 5, , 
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, 
Nadjesca 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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LATIN SUGAR N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 12 

APT. B2-6 BILLY FOLLY, COLE BAY, 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, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 BEACH BABIES N.V. DBA 
HAAGEN DAZS voorheen gevestigd te 
CINNAMON GROVE # 12, MAHO REEF, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 oktober 
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 11 oktober 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 PEMOL ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN 

ROAD #79, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.06 oktober 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 16 september 
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 EUTOPIA EXPLORATION 
N.V. voorheen gevestigd te GARDEN ROAD # 
16 , BETTY'S ESTATE , 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, 
Nadjesca 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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LIA'S BLUE UMBRELLA 
B.V.. voorheen gevestigd te PUERTA DEL 

SOLE UNIT 311, COLE BAY, 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, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 CUSTOM DESIGN 
FURNITURE N.V. voorheen gevestigd te 
GOLDEN RAIN TREE DRIVE 8, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 oktober 
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 11 oktober 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 QUALITY SNACKS & 
PASTRIES N.V. voorheen gevestigd te W.J.A. 

NISBETH ROAD #81,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.06 oktober 
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 16 september 
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 MR. A. BERKE 
MANAGING DIR OF. CARIBBEAN DUCK 
TOURSCARIBBEAN DUCK TOURS voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET, ARCADE #8, , 
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, 
Nadjesca 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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan M. V. V.  RENTALS  N.V. 
voorheen gevestigd te PORT DE PLAISANCE, 

COLE BAY, 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 DEEP  BLUE N.V. voorheen 
gevestigd te JORDAN ROAD #42, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 oktober 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 11 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 SALGAR JUICES N.V. 
voorheen gevestigd te J. YRAUSQUIN 

BOULEVARD  #3, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.05 oktober 
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 16 september 
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 NORTIA INVESTMENT 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
BUSH RD # 52,  P.O.BOX 228 , , CUL DE SAC 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 augustus 
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  

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 23                                   Datum: 28 oktober 2022 

   P a g i n a  | 41 
 

 
 
 
 

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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MICHELLE COUTURE N.V. 
voorheen gevestigd te BLUE MALL UNIT L 

304-305, LOWLANDS, 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 FASHION FOR YOU 
N.V.BOUTIQUE-C/O LAURENSZ ADMIN & 
CONS. voorheen gevestigd te JORDAN ROAD 
# 132, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 oktober 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 11 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 ST.MAARTEN GIANT 
MOTORS N.V. voorheen gevestigd te J. 

YRAUSQUIN BLVD 11-C, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.05 oktober 
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 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 FAYVA'S ENTERPRISES 
N.V.LUCKY GIFT SHOP voorheen gevestigd te 
HENDRIK STRAAT # 4 , MADAME ESTATE , 
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 27 september 
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 MOON LIGHTING N.V. 
voorheen gevestigd te BLUE MALL UNIT L-

04B, TERRACE TL1-04B #162, LOWLANDS, 
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, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 FLAMINGO FOOD & 
BEVERAGE N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD UNIT 1 # 108, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
oktober 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 11 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 TROPICAL SHOPPING 
N.V. voorheen gevestigd te J. YRAUSQUIN 

BLVD,  P.O.BOX #262, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.05 oktober 
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 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 KABOOM 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
THE RANCH LANE  # 1-B , ST. JOHN'S 
RANCHE , 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, 

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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PLANETA CHIANTI N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 9, 

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

op d.d. 16 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 05 oktober 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 G.M.G. ENTERPRISES N.V 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 68, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 oktober 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 11 oktober 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 VIVIENE SUPPLIER   N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET 

#14 UNIT 2-A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.06 oktober 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 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 PARK AND SHOP 
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
ARBURTUS ROAD 5 , SAUNDERS , 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CAFÉ 
HEAVEN B.V. voorheen gevestigd te 

PARADISE MALL UNIT A-18 WELFARE 
ROAD # 67, COLE BAY, 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, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 RYTAMS N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROA D # 113-C, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 

februari 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 11 oktober 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 WINDWARD ISLAND 
EDUCA RRR CENTER FOUNDATION voorheen 

gevestigd te CANNEGIETER STREET #45 
(BEHIND POPULAR SUPERMARKET), 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 oktober 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 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 ST. COL GENERAL 
CONTRACTOR N.V. voorheen gevestigd te 
BLIJDEN'S DRIVE #9 , CUL DE SAC , 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, 
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 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SHIRLEY 
DIFFUSION N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 14, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 SIAMESE DREAM N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 16 
UNIT 3-A & 3-B, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 februari 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 12 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 DIR. DASWANI 
PRAKASH MOHAN SMARTCOM  N.V. 

voorheen gevestigd te TIGRIS ROAD #10-A 
12-B, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 oktober 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 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 APATSI LL N.V. 
ROCHESTER ALFRED LENOX AANSPR. 
GESTELD DBA ARMORGUARD PATROL & 
TECHNICAL SERVICES voorheen gevestigd te 
W.J. NISBETH ROAD # 46 , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 december 
2021, 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 23                                   Datum: 28 oktober 2022 

   P a g i n a  | 46 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE FIRST 
ELEMENT GIFT AND SOUVENIRS SHOP N.V. 

voorheen gevestigd te , POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 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 SNOWMAN N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE RD,, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 februari 

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 12 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 MAX MANAGEMENT B.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 0, 

LOWLANDS, 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 BIGNET SINT MAARTEN 
B.V. voorheen gevestigd te P/A PUERTO DEL 
SOL UNIT 203 WELFARE ROAD UNIT 203 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  21 september 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 05 oktober 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 THE ULTIMATE GAME 
STORE N. V. voorheen gevestigd te WELFARE  

ROAD C -18, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 februari 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 12 oktober 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 NEW YORK NAILS N.V. 

voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 77, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.11 
oktober 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 22 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 BLUE RIBBON MARKETING 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

#64, COLE BAY LAGOON, , COLE BAY , 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, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 13e oktober 2022, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend is, 
ten verzoeke van DE ASSOCIATION OF 
OWNERS’ LAGUNA VIEW APARTMENTS, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Welfare Drive 16, 
Unit 3C, Laguna View Commercial Building in 

Colebay op Sint Maarten, ten kantore van Fox & 
Associates, en gemachtigd de advocate mr. 
Vivian C. Choennie, ten laste van DE 
VENNOOTSCHAP NAAR VREEMD RECHT 

STELLA CORPORATION LIMITED, niet 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

doch mede kantoorhoudende te Welfare Drive # 
16, Unit 6C  
BETEKEND: CONSERVATOIR BESLAG VAN 
HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN 
SINT MAARTEN, beschikking dd. 5 oktober 
2022. 
 

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 14e oktober 2022, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op Sint Maarten, heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op Sint 

Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 
gevend aan de beschikking van 8e september 
2022 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten 
REECE NANTHYO OLUKO HAYNES, wonende 

aan de Lady Young Road, Morvant Almond 
Court, Building 222 te Trinidad  
OPGEROEPEN, om op maandag, 16 januari 
2023, des voormiddags te 10:00 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
SHARON JACQUELINE BROOKS married 

HAYNES, wonende op Sint Maarten. 
 
E90/22 – SXM202201023 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 18e  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: Lotisha Shekinah Consuela 
Somersall, laats wonende op St.Maarten, 
Alhier, thans vertrokken naar Nederaland, om 

op dinsdag de 15e november 2022 te 8:30 

uur voormiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op het eiland 
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 
verschijnen, voor de behandeling van 
vorenbedoelde zaak vordering van PSB Bank 
N.V., te antwoorden (AR 178/22  SXM 2022-

1130) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 

 
 
 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 14e oktober 2022, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op Sint Maarten, heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op Sint 

Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 
gevend aan de beschikking van 15e september 
2022 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten 
MOH’D A.F. AL-FAURI, ingeschreven op het 

adres Rhine Road # 66, maar thans woonachtig 
te Jordanië op het adres Al-Salt, Albheira # 31, 
1910, Amman, Jordanië 
OPGEROEPEN, om op maandag, 16 januari 
2023, des voormiddags te 10:45 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   

MARYNA KORNIEEVA AL-FAURI, wonende 
op Sint Maarten. 
 

E93/22 – SXM202201040 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 18e  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: Judy Laurent Lake, ten deze 
zake, gedomicilieerd bij mr. Jeroen Veen, aan 
de op dinsdag de 22e  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 
James Antonio Emmanuel Lake vs Faride 
Eloisa Elixe Tjon Ajon (& Associates), te 
antwoorden (SXM 2021-H-67 – SXM 2022-
1130) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
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OPROEPING 
 

bij exploot van de 21e oktober 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op Sint Maarten, heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint. 

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

gevend aan de beschikking van 7e oktober 2022 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten 

DE GEZAMENLIJKE OF VERMOEDELIJKE 
ERFGENAMEN VAN (WIJLEN) ELIZABETH 
BEUNIER, zonder vaste of bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 24 januari 
2023, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 

Maarten om te antwoorden op de vordering van   
JEANETTE MARIA JONES EN KENNETH 
JOSEPH BLAKE, wonende op Sint Maarten 
respektievelijk aan de Christiansted Drive nos. 
2 en 4, Lower Prince’s Quarter en gedomicilieerd 

aan de Union Road 120-C te Cole Bay en 
gemachtigd dhr. E.I. Maduro 

 
AR 215/21 – SXM202101421 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 
 

 
 

CURATELE 
 

Bij beschikking van de E.A.-heer Rechter in het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, van 26e september 2022, is Leon 

Christopher PALMER, geboren 4e november 

1995 wonende op Sint-Maarten, onder curatele 
gesteld met benoeming tot curator: Prudence 
Marcia PALMER NELSON 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 

 
 
 

 
 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 21e oktober 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 

Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 
gevend aan de beschikking van 7e oktober 2022 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, 
KELLY SHERNANDA YOLANDA BUSBY, 
wonende aan de Wellington Road No. 7 op Sint 

Maarten, 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 24 januari 
2023, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PSB BANK 
N.V., gevestigd en kantoorhoudend op Sint 

Maarten en gedomicilieerd aan de C.A. 
Cannegieter Street # 46 te Philipsburg, ten 
kantore van de advocate mr. P.A.M. Brandon 

 
G 10/22 – SXM202200104 
 

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 

 
LIQUIDATIE 

 
NOTARY SERVICES N.V.  in liquidatie 
Bij besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de te Sint Maarten 
gevestigde naamloze vennootschap 
NOTARY SERVICES N.V.  d.d. 19 oktober 2022 
is deze vennootschap met ingang van 19 
oktober 2022 ontbonden. 
Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar 

geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn. 

De slotverantwoording is gedeponeerd bij het 
Handelsregister te Sint Maarten. 
 
De Vereffenaar 
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LIQUIDATIE 

 
 
NOTARY SERVICES HOLDING B.V. 
in liquidatie 
 
Bij besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de te Sint Maarten 
gevestigde naamloze vennootschap 
NOTARY SERVICES HOLDING B.V.  d.d. 20 
oktober 2022 is deze vennootschap met ingang 

van 20 oktober 2022 ontbonden. 
Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar 
geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn. 

De slotverantwoording is gedeponeerd bij het 
Handelsregister Sint Maarten 
 
De Vereffenaar 
 
 
 

 
 
 

LIQUIDATION 
Voluntary Liquidation 

Forita Private Foundation 
 

In a resolution of Board members of Forita  
Private Foundation, convened on  
Sint Maarten on October 17, 2022 
the following resolutions were passed: 

 That the private fund foundation, 

having no assets or liabilities,  
be liquidated on October 31, 2020 

The Liquidator, 
STC Administrative & Management 
Services N.V. 
Falcon Drive 1, St. Maarten 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 21e oktober 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 
Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 

gevend aan de beschikking van 7e oktober 2022 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, 
 
FRANCISCA MARIA PERS, zonder bekende 
woon- of verblijfplaats te Sint Maarten, 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 24 januari 

2023, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd en 
kantoorhoudend te Curaçao, tevens 
kantoorhoudende op Sint Maarten en 

gedomicilieerd aan de Bush Road # 22 te 
Philipsburg, Sint Maaren, ten kantore van 

Bermon Law & Legislative Services en 
gemachtigd de advocaat mr. M.M. Hofman-
Ruigrok 
 
AR 214/21 – SXM202101412 

 
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  
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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#005/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

SUCKER GARDEN 

SUCKER GARDEN RD. #182 

CA 060/2016 

 
Residential 

07-Oct-2022 

 

BP#061/2017 

 

SIMPSON BAY 

SIMPSON BAY VILLAGE 

SIMPSON BAY RD. #3 

C/A 421/2005 

C/A 042/1981 

C/A 117/1972 

Residential 
07-Oct-2022 

 

BP#039/2022 

 

LOW LANDS 

MAHO BAY 

THAMES RD. #14 

CA 242/1994 

C/A 241/1994 

C/A 378/1994  

C/A 32/1987 

 C/A 001/1959 

Commercial 
14-Oct-2022 

 

BP#265/2021 

 

LITTLE BAY 

LITTLE BAY 

SPANISH HILL DR. #1 

C/A 141/1982 

 
Residential 

14-Oct-2022 

 

BP#189/2021 

 

LOW LANDS 

CUPE COY 

UNIVERSITY DR.#2 

C/A 067/2021  

C/A 300/1981 

 

Residential 
14-Oct-2022 

 

BP#294/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 

PIGEON RD. #26 

C/A 167/1968 

C/A 083/1968 

 

Residential 
17-Oct-2022 

 

BP#269/2021 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

VALLEY ESTATE RD. #68 

C/A 085/2013 

 
Residential 

18-Oct-2022 

 

BP#233/2017 

 

COLE BAY 

COLE BAY LAGOON 

WELLSBURG STR. #13 

C/A 185/2012 

 

Commercial 

Residential 

19-Oct-2022 

 

BP#024/2020 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 

FLAMINGO RD. #23 

C/A 183/1995   

 C/A 405/1994   

C/A 406/1994 

 

Residential 
21-Oct-2022 

 

📍 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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BP#273/2021 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

BIL-BIL DR. #21 

C/A 248/1992 

 
Residential 

24-Oct-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 

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. 
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig 
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 
Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 

de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2022, no. 50 Landsverordening van de 6de 
oktober 2022 tot wijziging van de 
Algemene Politiekeur (AB 2013, GT 

no. 42) in verband met de invoering 
van het verbod op aanbieding/ 
gebruik van plastic tassen en plastic 
rietjes 

18 oktober 2022 op een bij 
landsbesluit te 
bepalen tijdstip 

AB 2022, no. 51 
 

Landsverordening van de 6de 

oktober 2022 tot vaststelling van de 
inwerkingtreding van de 
landsverordening in verband met het 
verbod op plastic tassen e.d. 

18 oktober 2022 op een bij 

landsbesluit te 
bepalen tijdstip 

 
 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2022, no. 49 

 
 
 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of  October 

07, 2022 to determine the 
maximum wholesale price and 

maximum retail prices for petroleum 
products (Regulation maximum 
prices petroleum products) 
 

 
 
 

07 oktober 2022 

 
 
 

12 oktober 2022 

 
 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 

 


