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AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd. 1ste december 2016, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Offiecier van 
Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. 

APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 
ten verzoeke van Francisco Alberto 
Pemberton, gevestigd op St. Maarten, 

gedomicilieerd ten kantore van mr. Brenda 
Brooks aan Eugenia Modesta Gomez Erazo, 
wonende in de Dominikaanse Republiek, 

BETEKEND, een beschikking waarbij de 
echtscheiding tussen partijen op 7 november 
2016, in het openbaar is uitgesproken, 
geschieddende deze betekening en publicatie 

ten effecte rechtens en opdat de 
geexploiteerde van het een of ander niet 
onkundigd blijft  

 
De deurwaarder S.M. APON 
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Bij exploot dd. 1ste december 2016, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Offiecier van 

Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. 

APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 

ten verzoeke van Glenia Pedraza Cabezas, 

gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 

kantore van mr. Geert Hartzmann aan 

Ricardo Antonio Yu, wonende in de 

Verenigde Staten van Amerika, BETEKEND, 

een beschikking waarbij de echtscheiding 

tussen partijen op 12 september 2016, in het 

openbaar is uitgesproken, geschieddende 

deze betekening en publicatie ten effecte 

rechtens en opdat de geexploiteerde van het 

een of ander niet onkundigd blijft  (E40/16) 

De deurwaarder S.M. APON 
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AANKONDIGING 

Bij exploot dd. 1ste december 2016, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Offiecier van 

Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. 

APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 

ten verzoeke van Glenia Pedraza Cabezas, 

gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 

kantore van mr. Geert Hartzmann aan 

Ricardo Antonio Yu, wonende in de 

Verenigde Staten van Amerika, BETEKEND, 

een beschikking waarbij de echtscheiding 

tussen partijen op 12 september 2016, in het 

openbaar is uitgesproken, geschieddende 

deze betekening en publicatie ten effecte 

rechtens en opdat de geexploiteerde van het 

een of ander niet onkundigd blijft  (E40/16) 

De deurwaarder S.M. APON 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 

Bij exploot dd. 1ste december 2016, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Offiecier van 

Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. 

APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 

ten verzoeke van Glenia Pedraza Cabezas, 

gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 

kantore van mr. Geert Hartzmann aan 

Ricardo Antonio Yu, wonende in de 

Verenigde Staten van Amerika, BETEKEND, 

een beschikking waarbij de echtscheiding 

tussen partijen op 12 september 2016, in het 

openbaar is uitgesproken, geschieddende 

deze betekening en publicatie ten effecte 

rechtens en opdat de geexploiteerde van het 

een of ander niet onkundigd blijft  (E40/16) 

De deurwaarder S.M. APON 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploit van de 22ste november 2016, 

heb ik, Ervin A. Arrindell, 
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, 
gevolggevende aan een beschikking van de 

E.A. Heer Rechter in het 
G.E.A., Sint Maarten, van de 7de november 
2016, OPGEROEPEN:  

ARGENTINA JOSE, zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op  
Sint Maarten, voor de terechtzitting van: 

maandag de 13de maart 2017 
des voor/na middags te 09.00 uur, ten 
Raadhuize te Phillipsburg, 
ten einde op de door: JEAN BRUNY 

POLYNICE, gedomicilieerd op 
Sint Maarten in de Imperial Building, ten 
kantore van de advokaat mr. 

G.C. Richardson-Nicolaas, tegen haar 
ingestelde vordering te antwoorden. 
E. No: 59/16 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 

2016, 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 
Rombley Castillo Molino voorheen 

wonende te Nick Spring Drive # 14, 
U.P.Q, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  12 oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 

Relooking Center voorheen wonende te 
Cay Hill Unit #1, A.J.C. Brouwers Road, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 

2016, 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 Romac 
Services N.V. voorheen wonende te 

Welfare Road # 54, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 

oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan St. 
Maarten Plumbing Company (SPC) N.V. 

voorheen wonende te Hassink & Roos P.O. 
Box 359, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 17 augustus 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, 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 Laville, 
Mary Celestine, Mary voorheen wonende te 
Zo Zo Moran Road # 2-A Cole Bay, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 

2016, 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 Bleu 
ribbon Marketing N.V. voorheen wonende 
te Colebay Lagoon, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 augustus 2016, 

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

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

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, 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 
Business Angel's N.V. voorheen wonende 
te Rhine Road # 66, Puerto Cupecoy # 6-

3B, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  14 oktober 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 

2016, 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 Sicena 
Holding Company N.V. DBA New 
industrial erea (warehouses) c/o aut-

acc consu voorheen wonende te Welfare 
Drive #16 Laguna BLD C. Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan J.C.B. 
Restaurant N.V. voorheen wonende te 
Airport Road # 80, Simpson Bay, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 Winston 
auto body repair N.V. voorheen wonende 

te Richmond Drive #13, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan J & J 
Automotrix Center N.V. voorheen wonende 
te Union Road # 90-A, Cole Bay, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 
Williams, Delano voorheen wonende te 

Oyster Pond Road #144, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
augustus 2016, 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 17 oktober 
2016, 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 Golden 
Jasper Bar and Restaurant N.V. voorheen 
wonende te C.A. Cannegieter Street # 63, 

Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  20 september 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, 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 Van Der 
Meyden Antoine / Dir. Harmey auto 

Supply N.V.DBA Eddy's auto supply 2 
voorheen wonende te Orange Grove, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 
2016, 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 Pamoda 
N.V. dba Mr 13 moon voorheen wonende te 
South Reward, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, 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 Van den 
Bosch, Roy Barry voorheen wonende te 

Simpson Bay corner #57, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 
2016, 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 Marines N.V. voorheen wonende 
te Low Lands # 5, Low Lands, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
september 2016, 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 25 oktober 

2016, 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 
Ultimate Destiny Development 
Corporation N.V. voorheen wonende te 

Ground Dove Road #5, Pointe Blanche, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 
2016, 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 
Benmoha, Jean Claude voorheen wonende 
te Point Pirouette #1, Low Lands, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
april 2016, 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 06 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Total 
experience ( TEX) N.V. voorheen wonende 
te Johan Vermeer str. 86, madame 

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

is op d.d. 18 Juli 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 
2016, 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 
Lievense Consulting Enineers N.V. 
voorheen wonende te Van Gogh Straat # 4, 

Madame Estate, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 2016, 

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 17 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Take 
Six Pub N.V. voorheen wonende te 

Rembrandt Plein unit #15-16, Madame 
Estate, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 17 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 
2016, 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 Harry's 

Corporation N.V. voorheen wonende te Van 
Gogh Straat # 51, Madame Estate, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
september 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 

Sherman, George Donald voorheen 
wonende te Leopard Road 1, Cay hill east, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 
augustus 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 Good 

World Trading Inc voorheen wonende te 
Rembrandt Plein unit # 8, Madame 
Estate, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  12 oktober 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 
Sargeant, Walter Wesley voorheen 

wonende te Mountain dove Road #2, 
Point Blanche, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 16 augustus 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
Dijamant Car Rental N.v. voorheen 
wonende te Airport Road # 132, Simpson 

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

is op d.d.  11 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen 

 
 

 
 

  
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Prensa-
Santana, Yvellisse DBA Yomaira Beauty 
Salon voorheen wonende te C.A. 

Cannegieterstreet #58, Philipsburg, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
juli 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Panjabi 
Caribbean N.V.C/O Pizza Hutt dba Circle 
Distributors voorheen wonende te Airport 

Road blvd # 69, Simpson Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 oktober 
2016, 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 Pro 
Nails N.V. voorheen wonende te Union 
Road # 125 unit 1, Cole Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
oktober 2016, 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 12 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Island 
Plus-St. Maarten N.v. voorheen wonende 
te Airport Road # 63, Simpson Bay, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 Petrosol 
N.V. DBA Shell st. peters voorheen 

wonende te L.B. Scot Road #96, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 
Juli 2016, 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 12 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Marcus 
Maikel Wilfred  aanspr. dir van Maikel's 
Garage N.V. voorheen wonende te Airport 

Blvd # 34, Simpson Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Pro-
Tech Designs & Constructions N.V. 
voorheen wonende te G.A. Lexis Arnell 
Road # 85, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 26 Januari 2011, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Fred 
Mc-Gilvray N.V. voorheen wonende te 

Airport Blvd # 26, Simpson Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Pacific 
Car Rental N.V. voorheen wonende te Fort 
Willem Road #1, Greatbay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
September 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Eventail 

N.V. dba Spini at the Airport voorheen 
wonende te Airport Blvd z/n, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Pelican 
Resort Club, the owner company n.n 

voorheen wonende te Billy Folly road 37, 
Pelican Keys, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 February 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 
2016, 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 

Bemoha, Jean Claude voorheen wonende 
te Point Pirouette # 1, Low Lands, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
april 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Phoenix 
Enterprises NV voorheen wonende te 

Airport Road #12 unit #2-c, simpson 
bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 18 maart 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 
2016, 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 Arets, 
Rene voorheen wonende te Blauwe 
Reigersingel  31 246 HA 'S Gravenhage 

Nederland, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  13 oktober 2016, 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 05 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Planet 
Pure Water NV voorheen wonende te 
Welfare Road #46, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 06 Juli 2010, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 

2016, 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 Micah 
N.V. voorheen wonende te Walter Nisbeth 

Road # 59, Philipsburg, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 

oktober 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 

Ambitions NV DBA Inspirations voorheen 
wonende te Orange grove center 11, cole 
bay, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 21 september 2016, 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 17 oktober 
2016, 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 Power 

Distribution N.V. voorheen wonende te 
Welfare Road # 21, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 

2016, 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 A.V.M. 
Sint Maarten NV voorheen wonende te 
Front Street #123A, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 12 oktober 2016, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 
2016, 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 Panlaan 

N.V. voorheen wonende te Welfare Road 
z/n Cole Bay, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 oktober 2016, 
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 13 oktober 

2016, 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 
Backstage Salon V voorheen wonende te 
Airport Road #26, La palapa center unit 

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

is op d.d. 05 oktober 2016, 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 17 oktober 
2016, 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 
Offshore Experience N.V. voorheen 
wonende te Welfare Road # 7, Cole Bay, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, 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 Bon 
Bon Caraibe NV voorheen wonende te 

Front Street #195, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 oktober 2016, 
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 oktober 
2016, 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 No 
Problem N.v voorheen wonende te 
Frontstreet # 119, Philipsburg, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 06 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Buggy 
World NV voorheen wonende te Zircon 

Road 4b, Billy Folly, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 15 september 
2010, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 
2016, 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 Le 
Saint-Geran N.v. voorheen wonende te 
Frontstreet # 117, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 18 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Blue  

Dolphin Develoment NV voorheen 
wonende te Simpson Bay 57, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
oktober 2016, 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 oktober 
2016, 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.J. 
Fashion N.V. dba Top Sport voorheen 
wonende te Frontstreet # 117 D, 

Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  12 oktober 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Crystal 
Pool Masters NV DBA C/O Tuitt CPA 

voorheen wonende te Sucker Garden # 82, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 
2016, 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 
Rose N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 115, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 21 oktober 
2016, 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 Chugani 

Prive NV DBA Prive voorheen wonende te 
Welfare Road Unit 109 3 B&C, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
oktober 2016, 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 oktober 
2016, 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 Sengel 
Enterprises N.V. dba  Sengel Fashion 
voorheen wonende te Frontstreet # 106, 

Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  12 oktober 2016, 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 25 oktober 

2016, 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 
Concorde car rental NV voorheen wonende 
te Welfare Road #53, Cole Bay, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 

augustus 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 Paint 
Tech N.V. voorheen wonende te Wellsburg 
Street # 1A 21, Cole bay, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 21 oktober 
2016, 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 Comfort 

Engineering NV voorheen wonende te 
Union Road #125, Cole Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
oktober 2016, 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 oktober 
2016, 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 Patula 
N.V. voorheen wonende te Simpson Bay 
Road # z/n, Simpson Bay, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 21 oktober 
2016, 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 Crystal 

Renting NV voorheen wonende te 
Wellsburg Street #1 Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
oktober 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 Carat 
Nv voorheen wonende te Frontstreet # 
103, Philipsburg, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 2016, 
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 21 oktober 
2016, 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 

Complete Marine Services NV voorheen 
wonende te Wellington Road Unit C #4, 
Cole Bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 20 oktober 2016, 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 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan All Ova 
U N.V. voorheen wonende te Frontstreet # 

92, Philipsburg, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 2016, 

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 21 oktober 
2016, 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 Coral 

Island Bar & Rest. NV voorheen wonende 
te Welfare Road 49, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
oktober 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 
Chhugani N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 49, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan El Mini 

mundoNV voorheen wonende te Airport 
Road #80, Simpson Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 
2016, 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 Village 
Liquor & Tobacco N.V. voorheen wonende 
te Frontstreet # 31, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 18 oktober 
2016, 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 Family 

Ark Game Room NV voorheen wonende te 
Front Street #3, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 oktober 2016, 
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 13 oktober 
2016, 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 Ice 
Cream Atheltics N.v. voorheen wonende te 
Frontstreet # 5, Philipsburg, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 Firas 

Enterprises NV DBA 1,2,3,4 & more 
voorheen wonende te A.J.C. Brouwers 
Road #100 A, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 25 oktober 2016, 
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 13 oktober 

2016, 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 Picasso 
Enterprises n.v dba Classic Electronics & 

Jewelry voorheen wonende te Frontstreet 
# 2, Philipsburg, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 2016, 
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 18 oktober 
2016, 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 Ikechi 
NV voorheen wonende te Front Street 

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

is op d.d. 12 oktober 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 J.D.W. 

Management N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 211, Philipsburg, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 25 oktober 

2016, 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 Jomano 
Enterprises NV DBA Fashion Avenue 
voorheen wonende te A.J.C. Brouwers 

Road #1, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 25 oktober 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 

Charters In Paradise N.V. voorheen 
wonende te Bobby's Marina Philipsburg, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
september 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan La 
margan NV voorheen wonende te Airport 
blvd #14 d, simpson bay, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 

oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 
2016, 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 Gacjore 

Art Allery N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 124, Philipsburg, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, 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 25 oktober 

2016, 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 Lee-
Fung, Avis Merle voorheen wonende te 
Mountain dove Road #33, Point Blanche, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

oktober 2016, 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 13 oktober 
2016, 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 Redline 

Marine St. Maarten N.V. dba Global 
Marine Engine Services voorheen wonende 
te Well Road # 9, Jobco Complex Unit 8, 
Cole bay, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  28 Oktober 2016, 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 17 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Maa 
Aashish NV voorheen wonende te Airport 
Boulevard #9, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 
Homecoming (St. Maarten) N.V. voorheen 
wonende te Wellington Road # 26, Cole 

Bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  28 oktober 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 

Nationale Nederlanden 
Levensverzekering Mij NV voorheen 
wonende te AJC Brouwer Road #6, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Peggy 
Enterprises Nv voorheen wonende te 

Welfare Road # 65, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

Oktober 2016, 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 05 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Dir: 

Neelam Shivlan-Bhatia New Age Gifts 
store NV DBA Mystical and Magical 
voorheen wonende te Frontstreet # 16 

Shop 7, Speentjens Arcade, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 

September 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 Nuel 
Polanco voorheen wonende te Welfare 
Road # 21, Cole Bay, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
oktober 2016, 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 18 oktober 
2016, 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 Options 

NV voorheen wonende te Frontstreet 
#139, Philipsburg, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 oktober 2016, 
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 31 oktober 
2016, 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 Romac 
Management and Marketing N.V. 
voorheen wonende te Welfare Road # 21, 

Cole Bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  28 Oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 Camille 
Jerk NV dba Little Ochie voorheen 
wonende te Welfare Road #4, Cole Bay, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 
RainBow Farm Products N.V. voorheen 
wonende te Wellington Road # 2, Cole 

Bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  28 Oktober 2016, 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 26 oktober 
1 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 
Engineering & Management, consulting 
company NV dba EMCS voorheen wonende 
te Grounddove Road Apt. 26, Point 

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

is op d.d. 21 oktober 2016, 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 31 oktober 

2016, 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 wonende te 

Welfare Road # 12, Cole bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

Oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 

Creative Designs Construction & Man NV 
voorheen wonende te Welfare road, Plaza 
del Lagos Suite 68, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 augustus 2016, 
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 31 oktober 
2016, 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 
Shanghai Department Store N.V. 
voorheen wonende te Back Street # 7, 

Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  26 oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 Pest 
control institute NV voorheen wonende te 
Welfare road #312, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 augustus 2016, 
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 31 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan St. 
Maarten Carving & Sculpting Art 

voorheen wonende te Frontstreet # 9 
Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  26 oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 Pigadia 
Consulting BV voorheen wonende te W.G. 

Buncamper Road #33, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 
augustus 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 The 
Village Jewelry N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 7, Philipsburg, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 Bethel 

Property Solution NV voorheen wonende te 
Welfare road #64, cole bay lagoon, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 Athwani 
N.V. voorheen wonende te Frontstreet # 7, 
Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  26 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

Guzman, Doris Maria DBA Doris Beauty 
Salon voorheen wonende te Wellington 
Road #1, Cole Bay, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 Oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 Sai 
Joyth Enterprises N.V. voorheen wonende 
te Frontstreet # 45, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 
2016, 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 Jan 

Marshall Deher Motors NV voorheen 
wonende te Welfare Road #20, Cole Bay, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 By 
Sha's Boutique dba By Sha's Boutique 
voorheen wonende te Frontstreet # 44, 

Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  26 oktober 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 

2016, 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 The 
ultimate game store NV voorheen 
wonende te Welfare Road C-18, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 
Paris N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 7 Unit G, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 
2016, 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 Localav 

NV voorheen wonende te Welfare Road 20, 
cole bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 24 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 Bindus 
N.V. dba Cyberlink voorheen wonende te 
Frontstreet # 53, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 
2016, 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 
Mogassis Corporation nv voorheen 

wonende te welfare Road #115, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 
Internet Communications N.V. voorheen 
wonende te Frontstreet # 53, Philipsburg, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 
2016, 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 Hola 

Café nv Peiking bar & Chinese 
Restaurant voorheen wonende te Welfare 
Road #53, Cole Bay, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 Fatumal 
N.V. voorheen wonende te Frontstreet # 
73A, Philipsburg, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 2016, 
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 26 oktober 
2016, 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 Hodge 

enterprises nv voorheen wonende te Arch 
road #63-b, Sucker Garden, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 
oktober 2016, 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  2016, nummer  24                                 Datum: 9 december  2016 

  p a g i n a  |  3 2  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 Kishore 
Sharma N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 66 Unit 1 Philipsburg, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 

Luciano, Stanley Eric Dba Lus & Co / 
Vilus & Co / Bistro Charo voorheen 
wonende te arch road #33, Sucker 
Garden, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 26 oktober 2016, door de 

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

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

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 

2016, 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 
Benjamins Allard voorheen wonende te 

Frontstreet # 5 Unit 12, Philipsburg, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 

oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 
Carisearch nv voorheen wonende te A.J.C. 
Brouwer Road #4, cul de sac, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 Global 
Comtrade N.V. voorheen wonende te 
Frontstreet # 33-a, Philipsburg, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
oktober 2016, 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 26 oktober 
2016, 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 

Albertus, Johannes Sigfried voorheen 
wonende te Arch road #12-b, Sucker 
Garden, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 26 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

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

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 

2016, 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 Sport 
Club 2000 N.V. voorheen wonende te 

Frontstreet # 77/ 79, Philipsburg, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 

oktober 2016, 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 26 oktober 

2016, 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 Rct 
enterprises nv dba sol madame estate 
voorheen wonende te A.th. Illidge Road 

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

is op d.d. 19 augustus 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 Pr N.V. 
dba Parallele 5 voorheen wonende te 
Portofino Villas Airport Road #46, 

Simpson Bay, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 oktober 2016, 

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 26 oktober 
2016, 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 
Sweetwater nv voorheen wonende te A.th. 
Illidge Road 115, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 augustus 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

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

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 Baby 
Bubbles N.V. voorheen wonende te Orange 
Grove Road # 12, Cole bay, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 Rosario, 
Bernardo Del voorheen wonende te well 

road 46, Cole Bay Lagoon, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 Network Group N.V. voorheen 
wonende te Locus Tree Drive # 3F, Unit 6, 

Jobco Warehouse Complex, Cole bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 elle-si-
Belle NV voorheen wonende te wellington 
road #6, cole bay, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 2016, 
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 25 oktober 
2016, 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 
Dayalani Enterprises Nv dba Danny's 
voorheen wonende te Frontstreet # 105, 

Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  18 oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 Holtech 
nv voorheen wonende te Wellington Road 
#6 Unit E, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 28 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 SXM 
Invests Inc voorheen wonende te Diamond 
Estate Drive # 1, Cole bay, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 

Hormena, amenes voorheen wonende te 
Well road 2, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 28 oktober 2016, 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 25 oktober 

2016, 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 Di Casa 
St. Maarten N.V. voorheen wonende te 

Harbour Point Village Arcade Units 3 & 
14, Point Blanche, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 augustus 
2016, 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 31 oktober 
2016, 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 

Easyway nv Dba Danzas voorheen 
wonende te Welfare road #68 unit 312, 
laguna view, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 28 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 East 

Stone N.V. voorheen wonende te C.A. 
Cannegieter Street # 16-C, Philipsburg, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  07 
juni 2012, 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 31 oktober 

2016, 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 Rob 
marine nv voorheen wonende te 

Wellington road #37, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 

oktober 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 

Citizenco N.V. voorheen wonende te 
Orange Grove road # 19, Cole bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
oktober 2016, 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 31 oktober 

2016, 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 Horizon 
Yacht Charters Limited nv c/o s&m 

business accounting nv voorheen wonende 
te Wellington road # 35, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 
2016, 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 Aqua-
Ceramics N.V. voorheen wonende te Bush 
Road # 30, Cul de sac, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 De 

Bruin, Catherina H.J. Dir. Van Qualitivity 
INC. NV voorheen wonende te Welfare 
road 46, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 28 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 

2016, 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 Key 
Real Estate Management N.V. voorheen 

wonende te Welfare Road # 16, Cole bay, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

september 2016, 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 31 oktober 

2016, 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 Rios 
Molero, Zenda Azul dba Angel's Beauty 
Parlor voorheen wonende te Wellington 

Road 1-g, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 28 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 

2016, 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 Latin 
Bakery & Pastry N.V. voorheen wonende te 

Orange Grove # 5-D, Cole bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 R & R 
Peterson real estate nv voorheen wonende 
te wellington road #6, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 

2016, 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 
N.V. dba John M. Vasta voorheen wonende 

te Z-Craft Warehouse 3, Orange Grove, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 black, 
kayson voorheen wonende te Oyster Pond 
Road #144, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 17 augustus 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 
Makambo Enterprises N.V. voorheen 
wonende te Ground Dove Road # 22, 

Point Blanche, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 oktober 2016, 

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 31 oktober 
2016, 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 Mojica, 
Rudelania voorheen wonende te Garden of 
eden drive 33, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 augustus 2016, 
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 25 oktober 
2016, 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 Mojito 
Lemon Carib N.V. voorheen wonende te 
Ground Dove Road # 24, Point Blanche, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 
oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 

Frederick, christiane voorheen wonende te 
Grapefruit Road 3, st peters, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2016, 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 21 oktober 
2016, 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 721 
Scene Group N.V. voorheen wonende te 
Welfare Road # 38, Puerto Del Sol, Cole 

bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  21 oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 
Leonardo - Reyes, Dirma voorheen 
wonende te Lambert's drive 14, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 
augustus 2016, 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 25 oktober 

2016, 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 Bethel 
Property Solution N.V. voorheen wonende 

te Welfare Road # 64, Cole Bay, Lagoon, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 

oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 Jones, 
Tyron voorheen wonende te Ground dove 
Road # 22 point blanche, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 Olgie 
Perogies N.V. Olgies Perogies Beach Bar 
& Restaurant voorheen wonende te 

Loodgieter Steeg # 1, Philipsburg, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 

oktober 2016, 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 31 oktober 
2016, 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 Ellis 
Liriano, Richi Eduardo voorheen wonende 
te Garden of Eden drive 20, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2016, 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 25 oktober 
2016, 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 Wescot 
Daniel voorheen wonende te Nick Spring 
Drive 5, L.P.Q., thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, 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 
Campbell, Derrick Ian voorheen wonende 

te Garden of Eden Drive 36 c, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2016, 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 25 oktober 

2016, 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 Green, 
Lenford Christianson voorheen wonende te 

Nick Spring Drive # 10, U.P.Q, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 

oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Home 
Couture NV voorheen wonende te Union 
Road #88, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 27 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 Ojeda 
Vargas-Luis Maruca voorheen wonende te 
Nick Spring Drive # 8, U.P.Q, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan E. Excel 

St. Maarten NV Dba La Palapa marina 
Villa Shop #9 voorheen wonende te Union 
Road Unit 1 - 137, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan Julina's 
Enterprises N.v. voorheen wonende te 
Rhine Road # 1, Low Lands, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 5 

Friends Trading NV voorheen wonende te 
union road 88, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 
2016, 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 Hamer, 
rawle orlington voorheen wonende te Nick 
Spring Drive #22, U.P.Q, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

Vashdev nv dba victor's food store 
voorheen wonende te union road #98, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 
2016, 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 
Hernandez Carrasquilla, Gloria voorheen 
wonende te Grounddove Road #2, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan A. 

Tasca NV voorheen wonende te Union 
Road 155, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 27 oktober 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 

2016, 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 Roscoe, 
Gregory James voorheen wonende te A.TH. 

Illidge Road z/n, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 augustus 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan bvvr 
enterprises nv voorheen wonende te union 
road 155, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 27 oktober 2016, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 
2016, 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 R & J 
Constructiion Company voorheen wonende 
te Pica Shell Drive #6 Blooming Dale, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan No.1 

Lingerie Paradise nv voorheen wonende te 
Union road 139, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 
2016, 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 Miller, 
Stephen voorheen wonende te Rhine Road 
#66 unit 15-2a, lowlands, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan Regan - 

Yoshida, Hiroko voorheen wonende te 
Rhine road 5590, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 
2016, 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 Global 
Forensic Investigation n.v. voorheen 
wonende te Ground Dove Road #2, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan J & K 
Enterprises N.V. voorheen wonende te 
Ground Dove Road #8, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 

augustus 2016, 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 an artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek vn Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 

2016, 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 Ismael, 
Sherlyne voorheen wonende te Ground 
Dove Road #26, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 augustus 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 
2016, 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 Jones-
Banai, Anna Zachirovna voorheen 
wonende te Ground Dove Road #22, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
augustus 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, 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 WU, 
CAIHONG voorheen wonende te WELFARE 
ROAD #55, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 2016, 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 01 november 
2016, 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 BATH 
ACCESSORIES AND MORE NV voorheen 

wonende te FRONT STREET #5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 

2016, 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 NFM 
BEACHWEAR NV CANICULE DBA CANICULE 
voorheen wonende te MAHO PLAZA 15, 

RHINE ROAD #17, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 november 2016, 
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 01 november 

2016, 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 PISTACHE 
COFFEE SHOP NV voorheen wonende te 
FRONT STREET #35, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 2016, 

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 15 november 
2016, 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 GLOBAL 
DISCOUNT NV voorheen wonende te 
ORANGE GROVE ROAD 4 BLOCK 9A, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 november 
2016, 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 01 november 
2016, 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 
BAZAAR NV voorheen wonende te FRONT 

STREET #114, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 oktober 2016, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, 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 LERRO 
NICHOLAS SPINNAKER BAR & GRILL NV 
DBA ST. MAARTEN YACHT CLUB voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 90, COLE BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 

november 2016, 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 01 november 
2016, 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 LAWOFFICE 

MOENIR-ALAM & ZANOLINO NV voorheen 
wonende te BACK STREET #70-D, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 
2016, 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 15 november 
2016, 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 TEJEDA, 
ROBERTO voorheen wonende te POINT 
PIROUETTE # 3, LOWLANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 november 
2016, 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 01 november 
2016, 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 FOREVER 

FASHION NV voorheen wonende te BACK 
STREET # 99-B, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 oktober 2016, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, 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 R & R 
HEAVY EQUIPMENT NV voorheen wonende 
te ORANGE GROVE ROAD #19-A, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 november 
2016, 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 01 november 
2016, 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 ROGERS 
HOHANNA DOLORES, DIR. VAN GLETSJER 

NV DBA ONE ELEVEN voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #11 COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 
2016, 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 15 november 
2016, 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 SPECIAL 
TREATMENT SURFACES NV, MARTINOD, 
ANDRE ROGER AIME voorheen wonende te 
COLE BAY INDUSTRIAL CENTER, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 november 

2016, 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 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PREMDEEP 

ENTERPRISES NV DBA ELEGANT voorheen 
wonende te BACKSTREET #17-A, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, 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 MADININA 
BAR & RESTAURANT NV voorheen wonende 
te WELFARE ROAD 40-44, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 november 
2016, 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 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROBINSON-

LEDFORD, CORINE JOAN voorheen wonende 
te BACKSTREET #115, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 14 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, 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 JLB 
DIFFUSION NV DBA END UP voorheen 
wonende te WELFARE ROAD UNIT #68 24-
A, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 2016, 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 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SEA FUN 

RIDING NV voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 6 SUITE 2B, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, 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 WEATHER 
EYE YACHTS NV voorheen wonende te UNIT 
4 PLAZA DEL LAGO, SIMPSONBAY YACHT 
CLUB MARINA, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 2016, 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 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PALAIS 

HINDU ST. MAARTEN voorheen wonende te 
FRONTSTREET 30, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2016, 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 PUNJABI, 
KAMAL NANDLAL voorheen wonende te 
LIONEL CONNER ROAD 10, EBENEZER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
november 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RUHANIN 
ENTERPRISE NV DBA ORORAMA 

JEWELERS voorheen wonende te FRONT 
STREET #49, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 

2016, 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 HFS GROUP 
NV voorheen wonende te CABBAGE PALM 
DRIVE #26 ORANGE GROVE, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

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

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BAB ST. 

MAARTEN NV (BOUWKINDIGE 
ADVICEBURO) voorheen wonende te FRONT 
STREET SUIT 63 B/C, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 2016, 

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

De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2016, 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 DHR. HIBS 
FRANK, HIBBS ENTERPRISES NV DBA 
CLIFF SIDE BEACH BAR voorheen wonende 
te RHINE ROAD #5, LOW LANDS, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

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

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

INTERSURER NV voorheen wonende te 
FRONT STREET #16, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2016, 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 
ENTERTAINMENT PARK NV voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 76, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  15 
november 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan H.M.I. LTD 
voorheen wonende te FRONT STREET SUITE 

2-B 6, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 oktober 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2016, 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 GOLD'S GYM 
NV voorheen wonende te ROYAL PALM 
BEACH CLUB, ATT. R. HARREL, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
2016, 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 01 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ISTANBUL-
ORIENT STAR NV voorheen wonende te 

UNION ROAD 2/8, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 

2016, 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 CHAMPAGNE 
MANAGEMENT NV DBA OCEAN CLUB BAR 

AND GRILL voorheen wonende te RHINE 
ROAD # 17, LOWLANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
2016, 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 01 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KEDARU NV 
DBA AQUASTAR CARWASH voorheen 
wonende te UNION ROAD #90, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2016, 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 CUPECOY 
WATER SPORT NV voorheen wonende te 
RHINE ROAD LOWLANDS #66, UNIT 24-
1A, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 2016, 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 01 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JUNMAX 

REAL ESTATE & CONSTRUCTION 
COMPANY NV voorheen wonende te UNION 
ROAD 29 COLE BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2016, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 
 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2016, 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 CYC COFFEE 

SHOP BV voorheen wonende te RHINE ROAD 
#66, PORTO CUPECOY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
2016, 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 01 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SUAREZ, 

GERSON PELAGIO DBA SUAREZ GENERAL 
WORKS voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD #107, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 SUCRIERE 

NV voorheen wonende te WELFARE ROAD 
130, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  16 november 2016, 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 01 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PRENSA-
SANTANA, YVELLISSE DBA YOMAIRA 
BEAUTYSALON voorheen wonende te CA 

CANNEGIETER STREET #58, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesji nka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 SIMPSON 

BAY ESTATES NV, C/O LOOYENS & 
VOLKMAARS voorheen wonende te BILLY 
FOLLY ROAD #101, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 november 
2016, 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 03 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan I.A.R. 
REPAIR AND SERVICES NV DBA 

INDEPENDENT AUTOMOTIVE AND 
REFRIGIRATION voorheen wonende te SALT 
ROCK ROAD #2, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 oktober 2016, door de Ontvanger 

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

doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 SOPARO NV 

DBA C/O: WESTEND MANAGEMENT NV 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD #114, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 2016, 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 03 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HASHITANI, 
HIDEAKI voorheen wonende te BLUE JAY 

DRIVE #6, PAINT BLANCHE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 01 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 SD 

MAKETING NV, DBA PEARL-EVASION 
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD 
#37, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 2016, 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 03 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAA AMBE 
NV DBA KUNAL COSMETICS & CLOTHING 

voorheen wonende te BACKSTREET # 18, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01 
november 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 STC SXM 

SERVIES NV voorheen wonende te SIMPSON 
BAY MARINA, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  16 november 2016, 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 03 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MAVELS NV 
voorheen wonende te BACKSTREET #19-A, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01 
november 2016, door de Ontvanger te St. 

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

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 MR. KARIM 

M.A. KOMLA DIR. OF: STAR CLOBE INVEST 
NV DBA DREAM OF PARIS voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD 12, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 2016, 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 03 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VIMAMBI 

NV DBA BARO INSURANCES voorheen 
wonende te UNION ROAD 144B, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 SONABER 

NV voorheen wonende te AIRPORT ROAD 
#106, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 november 2016, 
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 03 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TOP CHOISE 
ENTERPRISES NV voorheen wonende te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 8, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01 

november 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

 
 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOUALIGA 

DEMASARE NV voorheen wonende te 
WATERFRONT ROAD #11, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  16 november 
2016, 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 03 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DOLLARS & 
THINGS NV, FAMILY CENTER voorheen 
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #7, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01 

november 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
2016, 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 STERLING 

FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES NV 
voorheen wonende te SIMPSON BAY ACHT 
CLUB 68, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 2016, 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 14 november 
2016, 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 DYNAMO 

TRUST COMPANY AND COLLECTION 
BUREAU NV, C/O KPMG MEIJBURG & CO 
voorheen wonende te MADAME ESTATE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
november 2016, 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 17 november 
2016, 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 ST. 

MAARTEN ACTIVITIES 4 YOU NV voorheen 
wonende te RHINE ROAD #9, LOWLANDS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
november 2016, 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 14 november 

2016, 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 INTERLINE 
SHIP MAINTENANCE AND REPAIR NV, P/A 
MORET ERNST & YOUNG voorheen wonende 

te J P CRAANE CRUISE TERMINAL 
YRAUSQUIN BLV., POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 14 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GREEN 

WHEELS NV voorheen wonende te 
BOARDWALK #31, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 

2016, 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 KUIPER, 
DAPHNE voorheen wonende te , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 
2016, 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 14 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SIZE 

MATERS ADVENTURE NV voorheen wonende 
te BOBBY'S MARINA PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 

2016, 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 CHILL OUT 
SXM NV voorheen wonende te BUSHROAD 
#79, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 november 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JATE 
ENTERPRISES NV voorheen wonende te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 46, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 
2016, 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 KOK, ERIC 

voorheen wonende te , thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 2016, 
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 14 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HELLIGAR, 
CINTHIA AGATHE voorheen wonende te 
BACK STREET #23, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 2016, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 
2016, 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 ELLIGANT 

UNISEX SALON, QUANT voorheen wonende 
te BUSH ROAD 66, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2016, 
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 14 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JMPH 
IMPORT & EXPORT NV voorheen wonende te 
CA CANNEGIETER STREET #46, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 
2016, 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 ROLLING 
SYSTEM NV voorheen wonende te BUSH 

ROAD 70-A, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 03 november 2016, 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 14 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DHR. M. 

DRIDI-BOUNAJAA: DOMINIQUE BEAUTY 
CENTER NV, SIMPSON BAY VILLAGE #2-
C/O WESTEND MANAGEMENT NV DBA 
RIVE GAUCHE voorheen wonende te 

WELFARE ROAD #60, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
doesjinka romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 

2016, 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 
OUTSOURCING SERVICES LIMITED NV 
DBA RELIABLE OUTSOURCING SERVICES 

LTD voorheen wonende te BUSH ROAD # 52, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03 
november 2016, 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 14 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DCM ST. 

MAARTEN NV voorheen wonende te 
WELFARE ROAD # 62 COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 

2016, 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 WINNERS 
WHOLESALE OF ST.MAARTEN NV voorheen 
wonende te BUSH ROAD #24-B, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 

2016, 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 14 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. 
MAARTEN NETWORK MANAGEMENT NV 

voorheen wonende te WELFARE ROAD #62 3 
PALMS PLAZA, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 

2016, 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 MODERN 
BUSINESS MACHINES NV, C/O MR. 
CHARLES BENSON POMPIER voorheen 

wonende te BUSH ROAD #24, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 
2016, 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 november 
2016, 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 REDLINE 

MARINE ST. MAARTEN N.V. DBA GLOBAL 
MARINE ENGINE SERVICES voorheen 
wonende te WELL ROAD # 9, JOBCO 
COMPLEX UNIT 8, COLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 

2016, 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 10 november 
2016, 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 MARMUL 

FLOWER & GARDEN CENTER NV DBA THE 
ORCHID FLOWERSHOP voorheen wonende 
te BUSH ROAD 24, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2016, 

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 november 
2016, 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 WOODLEY, 
SIMEON ALFRED voorheen wonende te 
CLOVE DRIVE #13-A, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 november 
2016, 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 10 november 
2016, 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 LOIMSER NV 
DBA ROBERTS MARKETING CO. C/O 

GUMBS & ASSOCIATES voorheen wonende te 
BUSH ROAD # 93, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2016, 
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 november 
2016, 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 KAFE 
KONCEPT INTERNATIONAL NV voorheen 
wonende te WELL ROAD # 9, JOBCO PLAZA 
3, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 2016, 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 10 november 
2016, 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 W.R.M. & 

SONS NV voorheen wonende te BUSH ROAD 
# 63, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 november 2016, 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 november 

2016, 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 DESGN 
BRIDGE NV voorheen wonende te 
WELLINGTON ROAD #4 JOBCO PLAZA, 

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

op d.d.  15 november 2016, 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 10 november 

2016, 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 SHEIK 
ENTERPRISES NV DBA FRESH AND GOOD 
voorheen wonende te BUSH ROAD # 16, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03 

november 2016, 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 november 
2016, 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 
SUPERYACHT MARINE TECHNOLOGIES NV 
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 
#21, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 2016, 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 10 november 
2016, 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 PLAZA 

EXTRA NV DBA SAVE A LOT voorheen 
wonende te BUSH ROAD # 63, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

Akeem Thomas, 

Deurwaarder derbelastingen  
 

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
2016, 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 TROPICOLD 
SYSTEMS ENGINEERING NV voorheen 
wonende te LAGOON MARINA, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
2016, 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 10 november 
2016, 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 HOUSE OF 
INCA ARTIFACTS NV voorheen wonende te 

RICHMOND DRIVE 5, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 19 augustus 
2016, 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 november 
2016, 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 
INNOVATIVE BUSINESS SERVICE & 
COLLECTION AGY NV voorheen wonende te 
WELLINGTON ROAD #23, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 

2016, 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 10 november 
2016, 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, 

CONSTANCE MARIA voorheen wonende te 
PHILIPS DRIVE 5, MIDDLE REGION, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 augustus 
2016, 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 november 
2016, 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 BIBA 
MANAGEMENT NV voorheen wonende te 
WELLINGTON ROAD #33, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
2016, 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 10 november 
2016, 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 BRENRICK 
SERVICES & CONSTRUCTION CO NV 

voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD 
48 UNIT 15, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 01 februari 2016, 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 november 
2016, 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 ICORDE NV 

voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 
#44, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 2016, 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 10 november 

2016, 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 ALCANTARA, 
SELLE voorheen wonende te BANJO ROAD 
13, CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 augustus 2016, 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 november 
2016, 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 MBA WOOD 
NV voorheen wonende te WELL ROAD COLE 
BAY, 85, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 2016, 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 10 november 
2016, 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 ZUMZUM 
NV,  LA SUPERETTE voorheen wonende te 

JORDAN ROAD #10 LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2016, 
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 15 november 
2016, 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 PROFICIENT 
AUTOMOTIVE RESOLUTIONS NV DBA 
OPEN STOP SERVICE CENTER voorheen 
wonende te UNION ROAD #74, COLE BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 

november 2016, 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 10 november 
2016, 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 HERAKLION 

NV voorheen wonende te FRONT STREET 
Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 
BAMBOO NV LA CASA- AUT-ACC 
CONSULTANCY NV voorheen wonende te 

UNION ROAD #75, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 november 
2016, 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 10 november 

2016, 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 HERAKLION 
NV DBA ALBERTO CAPELLO voorheen 
wonende te CYRUS WATHEY SQUARE #3, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 

oktober 2016, 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 03 november 

2016, 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 HOME CARE 
SERVICES NV DBA HOME CARE SERVICES 
NV voorheen wonende te AIRPORT ROAD LA 

PALAPA 7 & 8, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  31 oktober 2016, 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 10 november 
2016, 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 TRUE 

COLORS NV voorheen wonende te WELFARE 
ROAD #66, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 november 2016, 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 03 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WEST 
INDIES YOGURT COMPANY NV voorheen 
wonende te #4 SCOTIABANK BUILDING 
SIMPSON BAY YACHT CLUB, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 

2016, 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 10 november 
2016, 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 ENERGIZER 

NV voorheen wonende te CHAMELEON 
DRIVE #20, CAYHILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 09 november 2016, 
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 03 november 

2016, 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 ARAWAK NV 
DBA FLIPN' DIPN' DONUT CO voorheen 

wonende te AIRPORT BLVD. 45, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 

2016, 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 10 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 
INTERNATIONAL CORPORATE TRUST CO 
STMAARTEN NV voorheen wonende te L.B. 
SCOT ROAD #24, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2016, 

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 03 november 

2016, 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 HFS GROUP 
NV voorheen wonende te CABBAGE PALM 

DRIVE #26 ORANGE GROVE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 

2016, 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 10 november 
2016, 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 THOMAS, 
HUGH FRANKLIN ALIAS DBA HUGH 
CONSTRUCTION voorheen wonende te A.J.C. 
BROUWERS ROAD 74, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 09 november 2016, 

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  2016, nummer  24                                 Datum: 9 december  2016 

  p a g i n a  |  7 4  

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 november 

2016, 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 
CONNEXION NV voorheen wonende te 

BEACON HILL ROAD #2, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 

2016, 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 november 
2016, 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 MAC TECH 
NV voorheen wonende te IVORY SHELL 
DRIVE #14, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 november 2016, 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 03 november 

2016, 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 ISLAND 
REAL ESTATE BROKERS NV voorheen 

wonende te AIRPORT ROAD # 108, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 

2016, 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 november 
2016, 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 WINDWARD 
ISLAND YACHT SERVICES NV voorheen 
wonende te IVORY SHELL DRIVE #14, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 

2016, 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 PARADISE 
BEAUTY OUTLET voorheen wonende te 

UNION ROAD UNIT 1 139, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 oktober 

2016, 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 november 
2016, 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 ST. MAARTEN 
SCUBA NV voorheen wonende te IVORY 
SHELL DRIVE #14, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2016, 
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 01 november 

2016, 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 HARIDEV 
NV voorheen wonende te UNION ROAD 137-

D, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 oktober 2016, 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 november 
2016, 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 S.J.M. 

DISTRIBUTORS AND INTERNATIONAL 
SALES NV voorheen wonende te LIMPET 
ROAD #56, GUANA BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 
ENGINEERING & MANAGEMENT 
CONSULTING COMPANY NV DBA EMCS 

voorheen wonende te GROUNDDOVE 
ROAD APT 26, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 augustus 2016, 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 november 

2016, 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 NANCY SAM 
BEAUTY CENTER N.V. voorheen wonende 
te BACK STREET #39 UNIT 4E, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november 

2016, 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 01 november 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan REALTY 
WORLD NV voorheen wonende te 

WELFARE ROAD 62, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 oktober 

2016, 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 november 
2016, 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 MICAH NV 
voorheen wonende te WALTER J.A. 
NISBET ROAD 59, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 RAZAN 

ENTERPRISES NV DBA UNIQUE HAIR & 
BEAUTY ACCESSORIES voorheen wonende 
te UNION ROAD #125, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 oktober 
2016, 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 november 
2016, 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 NATIONAL 

BUSINESS EQUIPMENT COMPANY NV 
voorheen wonende te WALTER J.A. 
NISBET ROAD Z/N, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016, 
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 01 november 
2016, 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 
KOOKAMANGA'S FAMILY CENTER BV 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 

#64, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 oktober 2016, 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 november 
2016, 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 CONFIBRO 
NV, CONFIDENCE INSURANCE BROKERS 

voorheen wonende te WALTER J.A. 
NISBET ROAD 43, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 SOUALIGA 

PATT RUM NV voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #60,COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 augustus 
2016, 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 november 

2016, 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 GREATBAY 
MEDIA NV voorheen wonende te WALTER 
J.A. NISBET ROAD 23, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016, 

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 01 november 
2016, 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 ATLANTECH 

DIVE SERVICES NV C/O MAGNIS NV 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 
#68, PLAZA DEL LAGO 15, SIMPSONBAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
oktober 2016, 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 november 
2016, 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 PLUMA DI 

ORO NV voorheen wonende te WALTER 
J.A. NISBET ROAD 29, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2016, 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 RAINBOW 
DREAMS NV DBA IGUANA'S BEACH BAR 
voorheen wonende te GUY ESTATE, 

GUANABAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 2016, 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 03 november 
2016, 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 BOUNTY OF 
TREASURES NV voorheen wonende te 
WALTER J.A. NISBET ROAD 41, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november 
2016, 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 02 november 
2016, 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 

INTERIMMANAGEMENT OVERHEIS BV 
voorheen wonende te FRONTSTREET # 69, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 2016, 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 03 november 
2016, 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 GREAT BAY 

BROADCASTING COMPANY NV voorheen 
wonende te WALTER J.A. NISBET ROAD 
23, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2016, 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 HOKIN 

FINISHING COMPANY NV DBA KROMKER 
HORST voorheen wonende te UNION 
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 2016, 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 03 november 
2016, 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 SALTLANDS 

ENTERPRISES NV voorheen wonende te 
WALTER J.A. NISBET ROAD 41, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, doesjinka romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JNO LEWIS, 

JANICE THERESA M voorheen wonende te 
BLUE JAY DRIVE #2, PAINT BLANCHE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
november 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

doesjinka romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 november 

2016, 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 OM EXPRESS 
NV voorheen wonende te YUANCHO 
IRAUSQUIN 22 UNIT 10, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 HARRIS, 

JEROME WILLIAMS voorheen wonende te 
NAZARETH ROAD #24-B, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2016, 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 03 november 

2016, 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 VISICOM NV 
DBA BOLD IMAGES INTERNATIONAL 

voorheen wonende te WALTER J.A. 
NISBET ROAD 65, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016, 
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 01 november 
2016, 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 SANTANA 

DEL ROSARIO, MANUEL ANDRES voorheen 
wonende te BRASILIA ROAD 5, UNION 
FARM, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 oktober 2016, 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 03 november 

2016, 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 ST. 
MAARTEN MULTI AGENTS NV voorheen 

wonende te WALTER J.A. NISBET ROAD 
65, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 02 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 MARTIS, 
HENSLEY MATHIAS DBA COPA SABANA 

voorheen wonende te MIDDLE REGION, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
oktober 2016, 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 03 november 
2016, 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 ARNIA 
INSURANCE & CONSULTING SERVICES NV 
voorheen wonende te BUSH ROAD 60 -A, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
maart 2015, 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 01 november 
2016, 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 MR JOHN 

ETIENNE, DIR. OF: PARROT SIGHT NV 
voorheen wonende te ZORG EN RUST 33, 
DUTCH QUARTER, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2016, 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 WULAIM, 

JOSEPH voorheen wonende te L.B. SCOT 
ROAD #165, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 
2016, 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 01 november 
2016, 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 B.M.S.N. NV 
(BENSCHOP MULTIPLE SERVICESO) 
voorheen wonende te TRUMPET SHELL 

ROAD3, OYSTER POND, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 augustus 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2016, 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 CHILDRENS 
WORLD DAYCARE AND PLAYSCHOOL 
FOUNDATION voorheen wonende te L.B. 
SCOT ROAD Z/N, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2016, 

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 01 november 
2016, 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 
HABERMEHL,HENDRIK JAN voorheen 
wonende te FRONTSTREET # 69-G, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2016, 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 DHR. 
AUGUSTO PRIEST, DIR. VAN GUSHEV NV 

DBA ST.PETERS SHELL SERVICE STATION 
voorheen wonende te L.B. SCOT ROAD, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03 
november 2016, 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 01 november 

2016, 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 HAMILTON, 
EARL GARFIELD voorheen wonende te 

PENDANT CATUS ROAD #10, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2016, 
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 02 november 

2016, 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 
RICHARDSON, IRIS HULDIENA voorheen 
wonende te IMPASSE ADAM ALEXANDRE 

#4 D'ORLEANS, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 01 november 2016, 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 01 november 

2016, 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 HOKSTAM, 
MARVIN DBA VAN AGILE VENTURES 

REGIONAL NV voorheen wonende te 
OYSTERPOND ROAD 26, OYSTERPOND, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
augustus 2016, 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 02 november 

2016, 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 AKAMS, 
SPOONS STEVEN DIR. OSA AFRIK NV DBA 
EBIMO voorheen wonende te FRONT 

STREET #5 UNIT 19, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 2016, 
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 02 november 

2016, 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 KINDERCARE 
PLAYSCHOOL AND DAYCARE FOUNDATION 

DBA POWER PUFF PLAYSCHOOL voorheen 
wonende te MIDDLE REGION ROAD #23, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
augustus 2016, 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 02 november 

2016, 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 GODFRIED, 
MAGNUS EUGENIO voorheen wonende te 
IMPASSE DES MANQUIRS #18, FRENCH 

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

op d.d. 01 november 2016, 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 november 

2016, 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 CUSTOM FIT 
MARINE NV voorheen wonende te 

WELLSBURG STREET #1, COLE BAY 
LAGOON, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  01 november 2016, 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 02 november 

2016, 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, 
OPEL MARTIN voorheen wonende te 
PIPERS CAY DRIVE WEST PALM BEACH, 

FLORIDA 33415 USA, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 2016, 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 01 november 

2016, 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 MOON SO 
BLUE NV voorheen wonende te BACK 

STREET #42, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 oktober 2016, 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 november 

2016, 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 LLINK2 NV 
voorheen wonende te GULLIN ROAD 14A, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2016, 

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 01 november 
2016, 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 DAMAS 

JEWELRY NV voorheen wonende te BACK 
STREET #55, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 
2016, 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 november 

2016, 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 PADILLA-
RODRIGUEZ ORLANDO voorheen wonende 
te GROUND DOVE ROAD #2, POINT 

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

op d.d. 03 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 
SOPHISTICATED MERCHANDISE NV DBA 
STEP IN voorheen wonende te BACK 

STREET #64, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 oktober 2016, 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 november 
2016, 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 B & J 

SEAFOOD IMPORIUM NV voorheen 
wonende te GROUND DOVE ROAD #2, 
POINT BLANCH, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 november 2016, 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 01 november 

2016, 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 BABITA NV 
voorheen wonende te BACK STREET #70-

B, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 oktober 2016, 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 november 
2016, 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 BOASMAN - 
VALDEZ, FRANCISCA voorheen wonende 

te GROUND DOVE ROAD #6, POINT 
BLANCH, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 RUP-KALA 

NV, P/A J. MIRCHANDANI voorheen 
wonende te BACK STREET #104, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 
2016, 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 november 

2016, 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 CARPIOS 
IMPORT NV voorheen wonende te 
GROUND DOVE ROAD #3, POINT BLACHE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 

november 2016, 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 01 november 
2016, 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 JOSH NV 

KALEIDOSCOPE JEWELERS voorheen 
wonende te FRONT STREET #43, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 
2016, 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 november 

2016, 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 
WUOLI,LIANG voorheen wonende te 
GROUND DOVE ROAD #6 A2, POINT 

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

op d.d. 03 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2016, 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 PHENICIA 
COMPANY NV voorheen wonende te 
ORANGE GROVE ROAD #6, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2016, 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 16 november 
2016, 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 VISION 
WORKX NV voorheen wonende te 

GOLDFINCH ROAD #5, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
november 2016, 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 02 november 
2016, 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 SAHARA 
REALTY NV voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD #15, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 2016, 
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 16 november 
2016, 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 MO-
NIE,JIANMEI voorheen wonende te 

GROUND DOVE ROAD #6, POINT BLANCH, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03 
november 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2016, 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 PRIMAC 

MARKTETING NV voorheen wonende te 
BILLY FOLLY ROAD #6, PELICAN KEYS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
november 2016, 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 17 november 

2016, 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 SPUTTERS 
NV voorheen wonende te WELFARE ROAD 
93, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 november 2016, 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 02 november 
2016, 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 PELICAN'S 

POUCH NV DBA BAY ISLAND YACHTS 
voorheen wonende te SIMPSON BAY 
YACHT CLUB #68, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 2016, 
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 16 november 
2016, 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 BRANDON, 
PEGGY ANN DBA ISLAND BUNKERING NV 

voorheen wonende te GROUND DOVE 
ROAD #2, POINT BLANCH, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2016, 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 PDC 
CORPORATION NV voorheen wonende te 
ORANGE GROVE #25, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2016, 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 16 november 
2016, 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 WINDWARD 
MEDIA SERVICES NV voorheen wonende 

te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD 26 UNIT 3, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
november 2016, 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 02 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan STAR NAILS 
NV voorheen wonende te WELFARE ROAD 
#55, UNIT 8, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 Oktober 2016, 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 16 november 

2016, 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 NIGHT AND 
DAY NV, WESTEND MANAGEMENT & 
TRUST voorheen wonende te GROUND 

DOVE ROAD #13, POINT BLANCH, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2016, 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 PAYNE, 

BEVAN L. DBA CARIBBEAN VIP voorheen 
wonende te SR. MODESTA ROAD #14 D, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
november 2016, 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 16 november 

2016, 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 ST. 
MAARTEN MARINE SERVICES NV, C/O 

ST.MAARTEN PORT SERVICES voorheen 
wonende te GROUND DOVE ROAD Z/N, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2016, 
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 02 november 
2016, 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 MR. MICHEL 
ANDRE L. PETIT DIR. OF ST. MAARTEN 
CONCRETE PUMPING AND CONSTRUCTION 

SERV. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD 69 A 9, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2016, 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 16 november 

2016, 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 
WEDDERBURN, DELROY voorheen 
wonende te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD 

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

op d.d. 15 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2016, 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 ADDA, 
LAHAMINE HAL DIR. VAN PARADISE 

RESTAURATION NV voorheen wonende te 
RHINE ROAD #106, CUPE COY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2016, 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 16 november 

2016, 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 CURACAO 
PIONEERING CO NV voorheen wonende te 

GROUND DOVE ROAD 108, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 03 november 2016, 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 02 november 
2016, 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 
PACKAGS NV voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD #38, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2016, 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 16 november 
2016, 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 GILKES, 
JOSEPH STANLEY FITZROY voorheen 
wonende te TROMBONE DRIVE #5, COLE 

BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 LOLA NV 
voorheen wonende te FRONT STREET 
#43-E1, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 oktober 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 

2016, 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 HOME 
DESIGN & FUNITURE NV voorheen 
wonende te CAY BAY ROAD 8, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november 

2016, 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 01 november 

2016, 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 SUPERIOR 
TOBACCO HOLDING NV voorheen 

wonende te FRONT STREET #5, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 

2016, 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 november 
2016, 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 
INTERNATIONAL ISLAND COMPANY NV 
voorheen wonende te GOLDFINCH ROAD 
#4-D, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 november 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 GRAY 

KRAISS COMPANY NV voorheen wonende 
te FRONT STREET # 43, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 
2016, 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 november 

2016, 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 HYMAN, 
PATRICK voorheen wonende te 
WESTBAND DRIVE # 16, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november 

2016, 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 01 november 

2016, 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 VANDANA NV 
DBA VARIETY CENTER voorheen wonende 

te BACK STREET # 40, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 2016, 

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 november 
2016, 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 HILAIRE, 
GREGORY voorheen wonende te MOUNT 
WILLIAM DRIVE 5, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2016, 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 GURSAHANI-

FERNANDES, SNOWY DBA TROPICAL 
MAGIC voorheen wonende te FRONT 
STREET # 5 UNIT #16 B, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 JAIYA BAR 
AND RESTAURANT NV DBA KUSH BAR AND 

RESTAURANT voorheen wonende te 
RHINE DRIVE #130 LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november 
2016, 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 01 november 
2016, 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 BATH 
ACCESSORIES AND MORE NV voorheen 
wonende te FRONT STREET # 5, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LA CASA DEL 
CIGAR NV voorheen wonende te PLAZA 

BLDG 65 AIRPORT ROAD, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
november 2016, 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 22 november 
2016, 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 PELICAN 
RESORT CLUB, THE OWNER COMPANY NV 
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD 
37, PELICAN KEYS, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 november 2016, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 DONYA 

CARPET INC. NV voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD UNIT 3, 46, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november 
2016, 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 22 november 
2016, 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 SHEDEFADA 
CONSTRUCTION COMPANY DBA C/O 
WESTEND MANAGEMENT voorheen 
wonende te FRONT STREET #42, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 

2016, 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 DE LA CRUZ 
SANTANA, RODOLFO voorheen wonende 

te MARIGOT HILL ROAD 43, ST. PETERS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

november 2016, 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 22 november 
2016, 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 LOVE TO 
LOUNGE SXM DBA KIWI BAR & 
RESTAURANT voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD #23, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 november 2016, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE HEIRS 

OF HUGHES, THEOPHILUS voorheen 
wonende te LEMON ROAD Z/N, ST. 
PERTERS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 november 2016, 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 22 november 
2016, 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 ISLAND 
PLAZA NV voorheen wonende te THREE 

PALM PLAZA, WELFARE ROAD 60, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 

2016, 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 L.H. 
ENTERPRISES NV voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 130 B, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november 

2016, 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 22 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SIMPSON 
BAY ART GALLERY NV voorheen wonende 

te AIRPORT ROAD #130, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 

2016, 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 JADOR NV 
voorheen wonende te LA PALAPA CENTER 
#7, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 november 2016, 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 22 november 
2016, 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 CARIBBEAN 

SEAFOOD EXPORTERS BV voorheen 
wonende te ROYAL PALM UNIT G2, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 FRESH WAVE 
REAL ESTATE NV voorheen wonende te LA 

PALAPA CENTER #7, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2016, 
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 22 november 
2016, 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 JAM 
RESTAURANTS NV DBA BRASSERIE NEW 
YORK voorheen wonende te RHINE ROAD 

#182 UNIT C-1, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 november 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 KASSAB, 
BRISBANE & ASSOCIATES NV voorheen 
wonende te JOBCO PLAZA #2, 
WELLINGTON ROAD, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2016, 

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 22 november 
2016, 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 JACOBS, 

IRMINE SAMANTHA DINAIDA DBA SKY 
PUBLISHING & EVENTS voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD #31, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

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

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 

2016, 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 DUTY FREE 
GEM INTERNATIONAL NV voorheen 
wonende te MAHO SHOPPING CENTER #8, 

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

op d.d. 17 november 2016, 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 22 november 
2016, 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 CANADIAN 

CARIBBEAN EDUCATION CONSULTING NV, 
C/O LAURENTZ ADMINISTRATION 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 108 

UNIT 4-A, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 november 2016, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 JEAN-
CLAUDE & MARC BEAUTY SALON NV 
voorheen wonende te MAHO BOUTIQUE 
#1, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 november 2016, door de 

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

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

 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 PARAGO 

DISCOUNT TRADER NV DBA ST. MAARTEN 
LUMBER voorheen wonende te CAY BAY 
ROAD 8, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 november 2016, 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 november 
2016, 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 HOME 

SERVICE GROUP NV voorheen wonende te 
FRONTSTREET #5 APT 4, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 DFS ST. 

MAARTEN NV voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD PRINCESS JULIANA 
AIRPORT Z/N, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 november 2016, 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 november 
2016, 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 SWAPNA NV 

DBA SM GRACE voorheen wonende te 
FRONTSTREET #16-1, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 november 
2016, 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 MOTORS NV voorheen wonende te 
UNION ROAD Z/N, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 november 2016, 
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 november 
2016, 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 SUN OF 

PEARL NV voorheen wonende te 
FRONTSTREET #8, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 

2016, 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 ROJAS, 
EDWIN FRANCISCO DBA EL ESPIA BAR / 

RESTAURANT voorheen wonende te 
MIDDLE REGION ROAD #41, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
2016, 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 23 november 

2016, 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 PHENICIEN 
NV voorheen wonende te FRONTSTREET 
14, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 november 2016, 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 18 november 
2016, 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 ERVEN VAN 
RICHARDSON, BASIL SHIPHTAN voorheen 
wonende te GUIRO ROAD #3, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 november 
2016, 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 23 november 
2016, 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 SAMUSH 
ENTERPRISES NV voorheen wonende te 

FRONTSTREET #127, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016, 
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 
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 

2016, 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 
MAINTENANCE UNLIMITED NV voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #18, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 

2016, 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 23 november 
2016, 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 

REKHASURESH LALWANI NV DBA RDS 
GEMS INTERNATIONAL voorheen 
wonende te FRONTSTREET #69B, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november 
2016, 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 18 november 
2016, 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 R.A.B. 
CORPORATION NV voorheen wonende te 

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

uitgevaardigd is op d.d.  17 november 2016, 
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 23 november 
2016, 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 RODICO 
FASHION NV PEER C/O DEFIENNE & CO 
voorheen wonende te FRONTSTREET NR 5, 

SPEENTENS, UNIT 19A, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
2016, 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 THE ICE 
BANK voorheen wonende te GUIRO ROAD 
#3, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 november 2016, 
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 23 november 
2016, 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 RUSHI NV 

DBA WESTEND MANAGEMENT & TRUST 
voorheen wonende te FRONT STREET #45, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
november 2016, 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 18 november 
2016, 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 IN AND OUT 
BROKERS NV voorheen wonende te 
WELFARE ROAD LOT 7, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
2016, 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 23 november 
2016, 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 RALEAA NV 

DBA COOL CRAFT voorheen wonende te 
FRONT STREET #147, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 

2016, 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 J & S 
PLUMBING NV voorheen wonende te 

AARON JACOBS DRIVE #6 CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 

2016, 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 23 november 
2016, 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 MAHINE NV 
DBA HERITAGE NV voorheen wonende te 
FRONTSTREET 10, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016, 
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 23 november 

2016, 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 J-C  
WATCHES LIMITED voorheen wonende te 

FRONT STREET 5 SUITE 5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 november 

2016, 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 23 november 
2016, 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 PHILLIPS, 
CARLDON SEYMOURE voorheen wonende 
te FRONT STREET #7, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 

2016, 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 OZIMEK NV 
DBA ON SHORE MEDIA voorheen wonende 

te FRONT STREET 68, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 november 2016, 

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 23 november 

2016, 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 HEYNINGEN 
VAN, JEAN JOSEPH DBA SXM URBAN GEAR 
& BARBER SHOP voorheen wonende te 

FRONT STREET 101, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016, 
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 24 november 
2016, 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 Illidge-

Laveist, Hyacinth Alta voorheen wonende 
te Richmond Drive # 25, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 november 
2016, 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 25 november 
2016, 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 Pompey 

Construction Company N.V. voorheen 
wonende te Airport Road La Palapa Unit # 
8, Simpson Bay, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2016, 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 Kafe Koncept 

International N.V. voorheen wonende te 
Well Road Jobco Plaza # 3, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
2016, 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 24 november 
2016, 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 Incognito 

Restaurants & Catering voorheen 
wonende te Waterfront Road # 5, Cole 
Bay, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 november 2016, 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 28 november 
2016, 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 Chan Cui Pik 
voorheen wonende te Panther Road # 1, 
Cay Hill, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

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

 

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 

2016, 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 Romac 
Financial Services N.V. voorheen wonende 

te 
Welfare Road # 54, Cole Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
2016, 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 Small Kerry 

voorheen wonende te King Helmet Road 
z/n, Oysterpond, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2016, 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 Ramdas Real 

Estate N.V. voorheen wonende te 
Grounddove Road # 25, Point Blanche, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
november 2016, door de Ontvanger te St. 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2016, 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 International 
Beach Resort Investment Group LTD 
voorheen wonende te Rhine Road # 148, 
Low Lands, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 november 2016, 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 28 november 
2016, 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 Red River 
Side Inc voorheen wonende te Room 1902 
hua fa commercial Building 111 Queen's 

Road West Hong Kong, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2016, 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 IAM B.V 

voorheen wonende te Airport Road # 46, 
Simpson Bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 23 november 2016, 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 28 november 
2016, 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 Redan, 

Lauris Victoria dba La Quensette voorheen 
wonende te Oranjebaai # 3, Oranjestad, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 
november 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 

 
 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
2016, 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 Rytams N.V. 

voorheen wonende te Welfare Road # 
113-C, Cole Bay, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2016, 
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 28 november 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan J.J. Holdings 
N.V. voorheen wonende te Airport Road # 

63, Simpson Bay, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
2016, 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 R & J 
Construction Company N.V. voorheen 

wonende te Pica Shell Drive # 6, Guana 
Bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 november 2016, 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 28 november 

2016, 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 Simon 

Enterprises N.V. dba QQ Seafood Bar & 
Restaurant voorheen wonende te 
Cannegieter Street # 67, Philipsburg, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
2016, 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 Raymond & 
Soloman Industry N.V. voorheen wonende 

te Suckergarden Road # 68, 
Suckergarden, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 november 2016, 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 28 november 
2016, 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 Richardson-

Forde Elsie D. voorheen wonende te Tulip 
Drive, Saunders, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2016, 
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  2016, nummer  24                                 Datum: 9 december  2016 

  p a g i n a  |  1 1 2  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
2016, 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 Roxver's 

Fabric & Sewing World N.V. voorheen 
wonende te Keys Road # 31-D, 
Suckergarden, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 november 2016, 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 28 november 
2016, 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 Hobson, 
Marvinia Ludtuila voorheen wonende te 

Gardenia Road # 3, Betty's Estate, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 14 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2016, 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 Pelican 
Limited voorheen wonende te La Palapa 
Center # 7& 8, Cole bay, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 november 
2016, 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 09 november 

2016, 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 Pinto, Carlo 
aanspr. Gesteld van Calu Enterprises N.V. 
dba Mezzanotte voorheen wonende te 

Welfare Road # 76, Cole Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 09 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2016, 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 The Davis 
and Company N.V. voorheen wonende te 
Simpson Bay Yacht Club Building # 8 apt 
# 1, Simpson bay, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 november 2016, 

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 28 november 
2016, 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 High Tech 
Screen voorheen wonende te Sky Guilding 
Unit C, Welfare Road # 21-4, Cole Bay, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 
oktober 2016, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 

 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
2016, 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 Dhr. Hibs 
Frank als Dir. Aanspr. Hibbs Enterprises 
N.V. dba Cliff Side Beach Bar, voorheen 
wonende te Rhine Road # 5, Low Lands, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

november 2016, 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 28 november 

2016, 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 JBH 
Professional & Secure Services N.V. 

voorheen wonende te Welfare Road # 44, 
Cole bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 

2016, 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 St. Lucia LTD 
voorheen wonende te Simpson Bay Road 

# 5 apt 12, Simpson Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 november 

2016, 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 25 november 
2016, 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 Prefamo N.V. 

Carl T Vicary + F Walkin voorheen 
wonende te Frontstreet # 3 Suite 6, 
Philipsburg, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 november 2016, 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 25 november 

2016, 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 Mitajo N.V. 
voorheen wonende te Airport Road # 134, 

Simpson Bay, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 november 2016, 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 25 november 
2016, 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 Palacios 
Jewelry Repair Shop N.V. voorheen 

wonende te Frontstreet # 53, Philipsburg, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
november 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 

2016, 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 Baby 
Bubbles N.V. voorheen wonende te 

Orange Grove Rd # 12, cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 november 

2016, 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 28 november 
2016, 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 Know Time 

Like Now N.V. voorheen wonende te Rhine 
Road # 182, Low Lands, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november 
2016, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 
november 2016, 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 Ace Duthaniel Maintenance N.V. 
voorheen wonende te Rhine Road # apt 
T 411, Lowlands, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 november 

2016, 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 28 

november 2016, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, O'Brien 

Gumbs deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
St. Maarten Graphis & Designs N.V. 

voorheen wonende te Rhine Road # 106, 
Low Lands, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 17 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 25 
november 2016, 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 Highway Suprette N.V. dba Highway 
Grocery voorheen wonende te Airport 
Road # 65, Simpson Bay, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
november 2016, 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 28 
november 2016, 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 
Siegers, Dewi Vidya voorheen wonende 
te Airport Road # 90, Simpson Bay, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
november 2016, 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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By decision of the Court of First Instance dated October 24, 2016 the Honourable judge mr. M.J. 

de Kort declared the bankruptcy of Cupecoy Village Development N.V. registered at Rhine Road 

66, Porto Cupecoy on Sint Maarten. 

The Honourable judge mr. M.J. de Kort has been appointed as examining judge in the 

bankruptcy. 

Attorney at Law mr. Melinda Hoeve - of the law firm Hoeve & Rogers Attorneys & Consultants - 

situated at Welfare Road # 57, Colebay has been appointed as trustee in the bankruptcy. 

All creditors of Cupecoy Village Development N.V. are requested to submit their claim to the 

trustee. 

 

mr. Melinda N.A. Hoeve, 

the trustee 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

 VAN DE 1e december 2016 

 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  

 

NR.: 2016/2503 

 
 

in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van dhr. Tim Walsh, “ Assistant Chief Pilot/ Helicopter Manager Vulcan Inc.”, d.d. 4 
November 2016, met betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht M/Y TATOOSH 

in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type MD900, registratie 
N906AF, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana 
Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen nadat toestemming is 

verleend door de lokale autoriteiten;  
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 

 
gelet op:  

- artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

- artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat 
Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht luchtvaart;  

 

 
 
HEEFT BESLOTEN:  
 

 
Artikel 1 Algemeen 
Aan dhr. Tim Walsh, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 

van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 
a. om vanaf 1 december 2016 tot en met 24 januari 2017, met inachtneming van artikel 2 en 

3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het 

motorjacht M/Y TATOOSH; 
b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MD900, registratie 

N906AF en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven door 
de “Federal Aviation Administration of the United States”. 

 
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht M/Y TATOOSH. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht M/Y TATOOSH, dient in 
samenhang met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 

verleend door de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op 
de relevante frequentie 118.7Mhz. 
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst, om een vliegplan in 

te dienen, hetzij via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk 
ander communicatiemiddel. 
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5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met 

toestemming van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.  
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht 

met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend 

gecontroleerd op de juiste radiofrequentie. 
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het 
helikopterdek van het motorjacht M/Y TATOOSH zijn. 
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op 

dat moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke 
luchtverkeersleidingsdienst   
9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct 

opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat 
toestemming is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 

 
Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is 
met de inhoud van deze beschikking. 

2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 
volledig worden nageleefd. 
 

Artikel 4 Geldigheidsduur 
1. Deze beschikking treedt in werking op 1 december 2016 en is geldig tot en met 24 januari 
2017. 

2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 
 
 

 

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

 
Namens deze, 
 

 
 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart 

 
 
 

 
Bezwaar en beroepsprocedure 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, 

Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of 

uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft 

afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 

Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of 

uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint 

Maarten. 
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Public Notice 
The following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per description activity. 

BUILDING PERMITS 

Building 

permit no. 

Name 

Applicant 
Location Meetbrief 

Description 

building 

activities. 

Date Issued 

192/15 
Christophe 

Lecaille 

Ficuse Elastica Drive 

#6, Cay Bay, Cole Bay 
041/2012 Residential 26-Oct-16 

77/16 Juliette Blijden 
Welgelegen Drive #5, 

Cay Hill, Little Bay 
17/1989 Residential 26-Oct-16 

120/16 
Chaaya Persaud-

Paul 

Rhino Drive #10, Cay 

Hill, Little Bay 
CA 97/2003 Residential 2-Nov-16 

125/16 Lindsay Labega 

Gaper Shell Drive 

#27, Sucker Garden, 

Upper Princess 

Quarter 

CA 005/2015 Residential 2-Nov-16 

216/15 
Anna Grantham-

Halley 

Mountain Dove Road 

#21, Pointe Blanche, 

Upper Prince's Quarter 

CA 441/1996 Residential 8-Nov-16 

75/16 Lemido N.V. 
Jordan Rd#15, Cupe 

Coy, Lowlands 

CA 24/1980,         

CA 44/1962 
Residential 10-Nov-16 

126/16 Melinda Craig 

Anna's Hoop Estate 

Road #75, Belvedere, 

Lower Prince's 

Quarter 

CA 252/2007 Residential 17-Nov-16 

82/16 
Publix 

Supermarket 

Airport Road #46, 

Simpson Bay 

CA 419/1988,        

CA 39/1993 
Commercial 22-Nov-16 

93/16 
Almond Grove 

Estate N.V. 

Mountain Ebony Tree 

Drive #10, Almond 

Grove, Cole Bay 

CA 202/1995,         

CA 97/2015 
Residential 24-Nov-16 

202/15 Miguel Warner 
Cannegieter Drive # 

10, Cay Bay, Cole Bay 
CA 122/2014 Residential 30-Nov-16 

129/15 
Edgardo 

Goldney 

Saphene Drive #8, 

Billy Folly, Cole Bay 
CA 74/2004 Residential 5-Dec-16 
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HINDRANCE PERMITS  

Hindrance 
permit no. 

Name Applicant Location Meetbrief 
Description 
Hindrance 
Activities. 

Date Issued 

HP.16.27 
Phimaca Car 
Rental NV dba 
Hertz 

Sucker Garden Road 
#35, Salt Pans, Great 

Bay 
CA 152/2001 

Parking and 
washing of 

Vehicles 
27-Oct-06 

 

The issued permits may be viewed at the Department of Permit, at the Ministry of V.R.O.M.I. In accordance with the Ordinance on 

Administrative Appeal Proceedings (LAR, A.B. 2010, GT no. 1 and A.B. 2010, GT no. 30), those affected by this decision may 

appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks AFTER THE PUBLICATION DATE IN THE 

NATIONAL GAZETTE. 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

During the month of October 2016, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 

Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.16.0 million due to the higher 

base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of 

deposit (CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. However, the subscriptions 

fell short, causing a NAf.7.3 million drop in the outstanding amount of CDs. 

 

Base money2 declined by NAf.29.0 million due to a decrease in the current account balances of the 

commercial banks (NAf.43.8 million), mitigated by an increase in currency in circulation (NAf.14.8 

million). The decline in the current account balances of the commercial banks was largely the 

result of the net purchase of foreign exchange at the Bank combined with the rise in the required 

reserves. 

 

The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.11.4 million, mainly as a result of transfers 

carried out by commercial banks in Bonaire from their accounts with the Bank. The decrease was 

moderated, however, by an increase in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Oct-16 30-Sep-16 Liabilities 31-Oct-16 30-Sep-16

Claims on nonresidents 3,544.0 -103.0 Liabilities to nonresidents 480.3 -11.4

Gold 957.2 -38.0 Deposits of nonresidents in foreign currency 480.3 -11.4

Official reserves 2,570.4 -65.0

Other 16.4 0.0

Domestic assets 678.0 3.8 Domestic liabilities 2,863.2 -50.9

Currency in circulation 456.4 14.8

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 374.1 -20.7

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 284.2 -19.8

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 24.2 -0.9

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 186.4 -0.6 Liabilities to deposit money banks 1,902.7 -35.2

Current account balances 186.4 -0.6 Current account balances 548.2 -43.8

Certificates of Deposit 227.4 -7.3

Required reserves 1,127.1 16.0

Claims on other sectors 491.5 4.4 Liabilities to other sectors 130.0 -9.9

Other assets 491.5 4.4 Deposits of other residents 74.9 -8.8

Other liabilities 55.2 -1.2

Capital and reserves 878.4 -36.9

Total assets 4,221.9 -99.2 Total liabilities 4,221.9       -99.2

 October 2016
(millions of NAf.)
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Kingdom Relations (BZK) at the Bank related to interest payments on debt securities issued by the 

governments of Curaçao and Sint Maarten held by the Dutch State. 

 

The net position of the government with the Bank worsened by NAf.20.7 million caused primarily 

by a decline in the deposits of the government of Curaçao (NAf.19.8 million). This decline was 

mainly the result of the interest payments by the government of Curaçao towards the Ministry of 

BZK. However, the payment of collected license fee by the Bank towards the government of 

Curaçao mitigated the decline in the deposits of the government.  

 

Meanwhile, the item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.9.9 million due primarily  to 

payments made by USONA3 to creditors abroad regarding the construction of the new hospital in 

Curaçao and transfers by Postspaarbank (PSB Bank) N.V. from its account at the Bank towards its 

accounts at the commercial banks. The decline in the item “Liabilities to other sectors” was 

moderated by funds received by the public sector pension fund, APC, regarding the repayment of 

debt securities and interest payments by the Dutch State Treasury Agency (DSTA) which were 

taken over by the Dutch government under the debt relief program. 

 

The decline of the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet was largely 

caused by the net purchase of foreign exchange by the commercial banks and the transactions 

carried out by the commercial banks in Bonaire.  

 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.38.0 million as a 

result of the lower market value at the balance sheet date compared to the end of September 

2016. The NAf.36.9 million decrease in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the 

balance sheet was related to the decline in the market value of gold.  

 

Willemstad, November 25, 2016 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

  

                                                            
3 USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao. 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang  2016, nummer  24                                 Datum: 9 december  2016 

  p a g i n a  |  1 2 3  

 
 

LANDSCOURANT PUBLICATIE DATA 2017 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Deadline Publicatiedag Landscourant 

3 januari 6 januari 

17 januari 20 januari 

31 januari 3 februari  

14 februari 17 februari  

28 februari  3 maart 

14 maart 17 maart 

28 maart 31 maart 

11 april 14 april 

25 april 28 april 

9 mei 12 mei 

23 mei 26 mei 

6 juni 9 juni 

20 juni 23 juni 

4 juli 7 juli 

18 juli 21 juli  

1 augustus 4 augustus 

15 augustus 18 augustus 

29 oktober 1 september 

12 september 15 september 

26 september 29 september 

10 oktober 13 oktober 

24 oktober 27 oktober 

7 november 10 november 

20 november 24 november 

5 december  8 december 

19 december 22 december 


