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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 oktober 2022, 

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

de Ontvanger, aan ZEPHIR YVON voorheen 
wonende te SENTRY HILL ROAD 3, ST. 
PETERS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AMERICA,SHARLON 
SALOMON MAXWE voorheen wonende te 
OLIVE DRIVE # 56,  CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 05 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 

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

de Ontvanger, aan COFFI, NIGEL voorheen 
wonende te RUE PAUL MINGAU 12, , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 07 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROWN JOHN ALLEN 
voorheen wonende te TAMARINDESTEEG 
10A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  23 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CECILIA 
MIGUELINA voorheen wonende te 

SHAKSHAK TREE ROAD 5, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CASTIN 
RAYMOND voorheen wonende te CAY BAY 
#24 COLE,  CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2022, door 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DOUVILLE DE FRANSSU 
GONZAGUE voorheen wonende te RUE SAINT 

DOMINIQUE 101 75007 PARIS.  FRANCE, , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 07 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CELESTIN JOSEPH 
voorheen wonende te BISHOP HILL ROAD 16, 
BISHOP HILL, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHEROY 
BOURJOLLY voorheen wonende te COCKSPUR 

TREE DRIVE 18,, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ANDRAWOS SAMIR 
voorheen wonende te RHINE ROAD # 20-A,  
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 september 2022, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SALOMON 
IVAN R. voorheen wonende te KANGAROO RD 

#4, CAY HILL, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 08 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CHAMBERS ERIC 
ANTHONY voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 14C,, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 2022, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CHONG PATRICK 
voorheen wonende te GENIP ROAD 18-A, ST. 

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

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan THEODORE SAMANTHA 
voorheen wonende te SAVANA DRIVE 9,  , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BUDANARAYAN POSHAN 
KENDALL voorheen wonende te WELFARE 

ROAD # 68 UNIT17, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan COLE OLISA SOLITA 
voorheen wonende te MIDDLE REGION ROAD 
16, MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EMILIEN 
HONORE   REGIS voorheen wonende te 

WILLOW TREE DRIVE 8, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GONZALES ESTRELLA 
PEDRO voorheen wonende te DEMI-JOHN 
DRIVE 11,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2022, door 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BACHMANN STEFAN 
GUNTER HELLMUT JOSEF voorheen wonende 

te TIGRIS ROAD # 116, LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 09 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan COLIN ANDRETA 
voorheen wonende te MARGARETH BRUCE'S 
DRIVE 20, MIDDLE REGION, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 2022, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOMEZ 
PADILLA CARMEN voorheen wonende te 

WINTERGREEN DRIVE 6, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GRAY 
WILTON SPENCER 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. 24 oktober 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BARROW MICHELLE 
MARIA voorheen wonende te CINNAMON 

GROVE APT#36, MAHO REEF, LOWLANDS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 09 
september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THOMAS, HENSWORTH 
DARIUS voorheen wonende te CARNATION 
ROAD #4,, MARY'S FANCY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 2022, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SANTANA GUERRERO 
MIGUEL voorheen wonende te ZAGERSGUT 

ROAD # 43,, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RICHARDS SANDRA ANN 
voorheen wonende te BETTY'S ESTATE #84,  
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EKEMA SAMUEL H. 
voorheen wonende te UX BRIDGE DRIVE 59-

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

op d.d 09 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PHILIPS AGATHA 
voorheen wonende te MIDDLE REGION 37, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 oktober 2022, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan URBAEZ LINA 
ALTAGRACIA voorheen wonende te 

ZAGERSGUT ROAD # 60, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SABINO 
SATURRIAMARIA ELEONOR voorheen 
wonende te BUSH ROAD #6,  CUL DE SAC, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WILSON EUGENE C. 
voorheen wonende te 14218 WELLINGTON 

TRACE, 33414 FLORIDA U.S.A., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 12 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan YORK, ALEJANDRO 
LUCIANO voorheen wonende te MIDDLE 
REGION ROAD 44D, MIDDLE REGION, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 oktober 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan YEUNG  KIN VA voorheen 
wonende te ZAGERSGUT ROAD #2, LOWER 

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

uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WATKIS ROHAN 
STEPHEN voorheen wonende te BETTY'S 
ESTATE ROAD # 6-C,  BETTY'S ESTATE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BUSBY, KELLY 
SHERNANDA YOLANDA voorheen wonende te 

PIETER HASSEL ROAD #11, EBENEZER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 12 
september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GUILLEN SUSANA 
voorheen wonende te L.B. SCOT ROAD #37-
B,, CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  26 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PROWELL,  BEVERLY 
voorheen wonende te SOUTH REWARD DRIV 

E #28, SOUTH REWARD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WILLIAMS LISA 
CHRISTINA voorheen wonende te BUSH 
ROAD # 70 H,,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2022, door 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DINGEMANS MICHIEL 
CHARLES ALEXANDER voorheen wonende te 

THE CLIFF #84  H-6, LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 14 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FABIEN FELIX voorheen 
wonende te RUE LADY FISH 61, , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 oktober 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BISSON, JEFFREY LEE 
voorheen wonende te BOLLY FOLLY ROAD # 

2-A-2, BILLY FOLLY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GURRERO 
JOHNNY ALBERTO voorheen wonende te 
WATERFRONT ROAD # 27,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MAYNARD PETER 
WALDRON voorheen wonende te CACTUS 

CHULLA DRIVE #4, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 14 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SCOT LEONEL voorheen 
wonende te CROCUS    ROAD 15  BUSH   
ROAD 15, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  30 augustus 2022, 

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

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

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GELMI ALBERTA 
voorheen wonende te FISHERMAN ROAD 

DRIVE 70, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PENA 
QUEZADA, RAFAEL voorheen wonende te 
BACK STREET #14,  PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 september 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLORES ABELSION DBA 
TRAVELERS DELIGHT / MY ISLAND TOURS 

voorheen wonende te O'NASHA JONES 
STREET, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 15 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

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

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MARLIN MARK ALPHONS 
voorheen wonende te KANAL STEEG #2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  26 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ANDERSON, ANDRE 
voorheen wonende te CUL-DE-SAC 36, CUL 

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

op d.d.  29 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BRUCE SASHA-GAYE 
ANDRENE voorheen wonende te MANILLA 
DRIVE 30,  LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
september 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RAMIREZ RUFINA 
voorheen wonende te CARNELIAN DRIVE #1-

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

op d.d 16 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SANCHEZ FELIPE 
voorheen wonende te SOUALUIGA ROAD, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 oktober 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

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

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS 
CYRIL EDMOND voorheen wonende te 

LAUGHINGBIRD ROAD #18, POINT 
BLANCH, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan COOTE, MICHELLE 
SHARON voorheen wonende te MANILLA 
DRIVE 30,  LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AARNDELL-GERARDO 
SILVIA voorheen wonende te 

TAMARINDESTEEG 10, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GUMBS RUSSELL 
ANTHONY voorheen wonende te MARIANA 
ESTATE # 2, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 oktober 2022, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAINTARD MOISE 
ANDRE 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.  01 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 
BELLEGARDE MARC voorheen wonende te 
RUE DE HOLLANDE #48,  MARIGOT SAINT 
MARTIN F.W.I., thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 oktober 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BECKERS LAURA 
voorheen wonende te BUNCAMPER ROAD 33, 

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

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIPUNA-PERSHAD 
NANDANIE voorheen wonende te 
WELLSBURG STREET 1 A, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 oktober 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TAM  CHEONG CHENG 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 59, 

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

op d.d.  01 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DORMOY RUDOLPH 
voorheen wonende te RUE DE HOLLANDE # 5 
VOIE # 6,  ST. MARTIN FWI, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 06 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLAKE LESTER EMANUEL 
voorheen wonende te SOUALUIGA ROAD 2, 

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

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GOURDET, MANUMA 
voorheen wonende te AARON JACOBS' DRIVE 
# 33, CAY BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 oktober 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HARRIS, CHARLES 
ANDREW voorheen wonende te 

INDEPENDENCE WAY NORTH H 9225, , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BARRY-PHILOGENE 
PATRICIA voorheen wonende te RUE LADY 
FISH 79,  SANDY GROUND, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 07 oktober 2022, door 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROWNE CATHERINE 
voorheen wonende te KANAALSTEEG 20, 

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

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

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GRANDIN JULIETTE 
voorheen wonende te AARON JACOBS' DRIVE 
# 33, CAY BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  27 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PAUL MARLYN ANACLET 
voorheen wonende te OLIVE DRIVE # 5-A, 

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

op d.d.  05 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHAUMAT, FRANCINE 
voorheen wonende te RUE DU PONT 757,  , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CADET KERLINE voorheen 
wonende te TAMARINDE STEEG #3, 

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

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ESPACIA EDUARDO 
GENARO voorheen wonende te AARON 
JACOBS' DRIVE # 4, CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 oktober 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARIS BEAUTY SALON 
N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET #76 

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

op d.d.  26 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BERGER FOODS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 76, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.28 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan PROLEASE N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 140 , 

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

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PARTNERS N PARADISE 
N.V. voorheen gevestigd te SPANISH FORT 
ROAD 5, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEACLEAR WATER 
SPORTS N.V. voorheen gevestigd te CLAUDE 

ESTATE DRIVE 2 BLG 6-11, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MOLYNEAUX DELANO 
WILLOUGHBY voorheen gevestigd te NAKED 
BOY HILL DR 33, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAFE-ZONE 
FOUNDATION voorheen gevestigd te BUSH 

ROAD 66 D , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PICTURE 
CONTROL ELECTRONICS N.V. voorheen 
gevestigd te ORGAN CACTUS ROAD #34, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZAMAR DESIGN & 
DEVELOPMENT N.V. voorheen gevestigd te 

W.G. BUNCAMPER ROAD #7, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PAPIA N.V voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAPRO-TOLLENS N.V. 
voorheen gevestigd te CASHEW TREE ROAD 

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

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan T.L.C. TRADING N.V. 

voorheen gevestigd te CH.E.W. VOGES 
STREET #3, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2022, door 

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHREE SHIVA N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET #108,, 

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

op d.d.  30 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PRINCIPLE 
MANAGEMENT SERVICES B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 55 UNIT 9, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAVITSKY-RUTHMANN 
RENATE voorheen gevestigd te ALMOND 

GROVE ROAD #102 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan W.I. 
NATIONAL GAS CO. N.V. voorheen gevestigd 
te SUCKERGARDEN ROAD #27, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 26                                    Datum: 09. December 2022 

   P a g i n a  | 24 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VEENA ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 21,, 

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

op d.d.  30 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PUNTO AUTOMOTIVE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 45 COLE BAY, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SIED PROPERTIES N.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD 

#3-C , BILLY FOLLY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan WALL KEE N.V. voorheen 
gevestigd te CODVILLE WEBSTER STREET 
#2, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WAY IN FASHION N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET #99-B, 

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

op d.d.  30 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan RAINBOW FARM 
PRODUCTS N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD 2, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SSR N.V. voorheen gevestigd 
te OPAL ROAD 8 , BILLY FOLLY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan YEAH N.V. voorheen 
gevestigd te SECRETARIS STEEG UNIT 3, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan H2OVIE PURE WATER N.V. 
voorheen gevestigd te AGATE ROAD 

SIMPSONBAY P.O.BOX 2071, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REAL BOUTIQUE N.V. 
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD # 
33, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan T.M.B. RESTAURANT N.V. 
voorheen gevestigd te MARIANNE ESTATE # 

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

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YUAN 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
SUCKER GARDEN  ROAD #131,, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan I FURNITURE B.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 65, CUL 

DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan REFLECT MEDICAL 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD 6F, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan THE COW STEAKHOUSE 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 

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

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HERAKLION N.V. 
voorheen gevestigd te CYRUS WATHEY 
SQUARE #3, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan K-BANNA SXM N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 64,, 

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

op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ROMAC FINANCIAL 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 54, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan W.R.M. & SONS N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #63 , CUL 

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

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan ISLE D' IVOIRE N.V. 
voorheen gevestigd te CUPECOY BEACH 
CLUB, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan KIN ELECTRONICS & 
ELECTRICAL COM. N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #51, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST.MAARTEN BRANDS 
INCORPORATED B.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD# 88, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WATER FUN TOURS 
N.V.WATER FUN TOURS N.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 34 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan JACKSON ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te CARGO 
BUILDING, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 12 oktober 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan KNOW TIME LIKE NOW 
N.V.C/O STANDARD TRUST COMPANY 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD #182, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST.MAARTEN DIVING 
VIDEO N.V. voorheen gevestigd te WELL 
ROAD # 85 APT. 4, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.01 november 2022, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WEST INDIES SUPPLIES 
(ST.MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #16,P.O. BOX 2028 LA 
PALAPA CENTER , SIMPSON BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MIND BODY & SOUL N.V. 
voorheen gevestigd te LAGUNA HEIGHT, 
WELFARE ROAD # 16, UNIT 8-9, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan KOLIBRI VACATION 
RENTAL N.V. voorheen gevestigd te TOPAZ 

DRIVE # 10B, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST.MARTIN ALU N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
UNIT# 312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZEHUI STORE N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #59 , CUL 

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

op d.d.  24 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan NADAL MELKIN DBA 

DREAM WORKS CONSTRUCTION voorheen 
gevestigd te FRIENDLY BLVD #66-A, 
MULLET BAY, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan DIRECTRICE: PATRICE 
ROSENSTEIN KRYPTONILE N.V.DBA 

INDIAN CUISINE voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 126, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STAR NAILS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
55,UNIT 8,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CLYDE'S 
LIGHTING & ACCESSORIES N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 82 A , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan N'JOY RESTAURANT B.V. 
voorheen gevestigd te CUPE COY #147, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 12 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LIMONEAUX 
SUPERMARKET N.V.FOOD FAIR voorheen 

gevestigd te JOHAN VERMEER STRAAT 2, 
MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STICHTING FUNSERV 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 26, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GREAT BAY 
BROATCASTING COMPANY N.V. GBBC 

voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 
ROAD # 23 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LITTLE PARIS N.V. 
voorheen gevestigd te E. CAMILLE 
RICHARDSON STREET 19, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MAISON DU PRESTIGIOUS 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE RD 1 UNIT 

5C LOWLANDS, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STONE ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD 
JOBCO PLAZA Z/N., COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.01 november 2022, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PEOPLE 
AGAINST VIOLENCE EVERYDAY 

FOUNDATION voorheen gevestigd te 
C.A.CANNEGIETER STREET 51 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

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

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MILGRIM N.V. voorheen 
gevestigd te E. CAMILLE RICHARDSON 
STREET Z/N, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MAISON EN PROVENCE 
N.V.C/O LAURENSZ ACCOUNTING voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 41, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STUDIOLUPA 1355 N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 
#71-C, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PLAN IT RITE 
(SXM) N.V. voorheen gevestigd te 

CANNEGIETER STREET #29, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan NEPTUNE REALTY N.V. 
voorheen gevestigd te E. CAMILLE R'DSON 
STREET, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MELMIK AVIATION 
N.V.C/O A.P.AS. voorheen gevestigd te 

WINAIR BUILDING, AIRPORT ROAD, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SXM 96 DEGREES  N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 64-C, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MARGHERITA PRIVATE 
FUND FOUNDATION voorheen gevestigd te 

FALCON DRIVE # 1 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NO 1 ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET #129-C,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MITAJO N.V. DBA JO'S 
STEAKHOUSE voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #134, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SXM ART PAINT N. V. 
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD 
#16, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BERTIN-MAURICE, 
JUNIOR ADOLF voorheen gevestigd te RUE 

DES GRAND BAS 971 10 ,  , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  07 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZAPO 
INVESTISSEMENTS SARL voorheen gevestigd 
te FRONT STREET 6, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan NINELIVES N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT RD # 19 E, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SXM ORTHOPEDICS N.V. 
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD 
#30, CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AZUL FASHION B.V. 
voorheen gevestigd te KANAAL STEEG #1 , 

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

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MONEY SHOWROOM N.V. 
voorheen gevestigd te W.J.A. NISBETH ROAD 
# 57, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NORTH CARIBBEAN 
OPHTHALMOLOGY CENTER N.V. voorheen 

gevestigd te WELGELEGEN DRIVE  #13-A, 
CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE LITTLE CANVAS 
LOFT N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD 
# 7, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BETONBOUW 
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te 

FRANS HALS STRAAT #1 , MADAME ESTATE 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LALCHAND 
ENTERPRISES N.V. DBA LALU'S 
ELECTRONICS voorheen gevestigd te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET # 2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan NS PLUMBING N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA 

PALAPA 7, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE PUB N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 68 UNIT A24, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AB PRO B.V. voorheen 
gevestigd te JORDAN VILLAGE BLDG H 13, 

JORDAN DRIVE # 2 , LOWLANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan OWENA LIMITED 
voorheen gevestigd te SPANISH FORT ROAD 
# 32, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

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

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 26                                    Datum: 09. December 2022 

   P a g i n a  | 41 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan OPPORTUNITY SALES & 
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te 

ZIRCON ROAD # 4, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TWIN STAR DAY CARE 
CENTER FOUNDATION voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 31, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ART UTILE N.V. voorheen 
gevestigd te JORDAN ROAD # 15 , 

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

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN BAKERY 

SUPPLIES SINT MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te KOOLBAAI VILLAS #12-A, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 

oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan T.A. V. ASAS GHAZI 
KHALIL ZIJNDE DIR. PRINCE FURNITURE 

N.V. voorheen gevestigd te ZAGERSGUT 
ROAD # 2, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UNITED POOLS  
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 85 C, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GOOD ITALIAN DOUGH 
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD#68 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GREENVILLE 

PROPERTIES INC. N.V.C/O TUITT 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT voorheen 
gevestigd te CAY BAY ROAD Z/N, CAY BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAK CHILL SPOT N.V 
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD  # 

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

op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan YEVRY VASQUEZ 
GARAGE B.V. voorheen gevestigd te WELL 
ROAD # 4., COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DESSE SLIPPER BLISS 
N.V. voorheen gevestigd te BOARDWALK 

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

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan PEIKING SUPERMARKET 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#51, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SANT HIRDARAM N.V. 
voorheen gevestigd te ZAGERSGUT ROAD # 

5A,, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WOMAN STAR voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 91, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.01 
november 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DOM' BEACH N.V. 
voorheen gevestigd te KANAALSTEEG #2 , 

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

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan PETERSON & SONS 

CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2022, door 

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST.MAARTEN  
SECRETARIES  ASSOCIATION voorheen 

gevestigd te WELGELEGEN ROAD 12, CAY 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEA TREKKING 
ADVENTURE N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD # 31, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ULMAR N.V.BASKIN AND 
ROBINS voorheen gevestigd te JULIANA 

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

uitgevaardigd is op d.d.  11 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan PRO NAILS N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 125 UNIT 1, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WHO CARES 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 

WELGELEGN ROAD # 35, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEGUROS ANTILLIANO 
(ST. MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD 78, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.03 november 2022, 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan QUEBEC VIDEO N.V. 
voorheen gevestigd te TAMARIND SHOPPING 

UNIT #3, UNION ROAD #110-C , COLE BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan REDLINE MARINE ST. 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te WELL 
ROAD 9, / JOBCO COMPLEX, UNIT 8, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 

oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZORO WHOLESALE N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET #99,, 

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

op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SXM CAR WASH & 
MAINTENANCE N.V. voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD # 34, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.03 november 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RISDON'S 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

C/O C.R. ACCOUNTING CAMELIA ROAD # 8 
A3 , BETTY'S ESTATE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan RUBIC AESTETIC SPA N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
89G, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan METAL WORKS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 

UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  31 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TRAVEL ANYWHERE B.V 
voorheen gevestigd te PRIME PLAZA UNIT 
10, BUSH ROAD #79, CUL DE SAC, , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.03 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHOPPERS 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

THE UNION PLAZA UNIT #1 , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan RUSTIC REAL ESTATE & 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 108, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPURS UNITED NETBALL 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 

ZAGERSGUT LANE # 4, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROOKS ACCOUNTING 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te 
MAHO REEF, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.04 oktober 2022, door 

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

 
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUENOS N.V.MA-
COQUETTE voorheen gevestigd te THREE 

PALMS PLAZA WELFARE RD. # 60 , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAMBHWANI N.V. DBA 
HOME ESSENTIALS voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE SHOPPING CENTER # 1, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PERMAFROST MARINE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

PALAPA MARINA AIRPORT RD # 32, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan KOOKAMANGA'S FAMILY 
CENTER B.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 64,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.31 oktober 2022, door 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUSHI BOX N.V. voorheen 
gevestigd te THREE PALM PLAZA (PHASE 

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

op d.d.  12 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAMPAN N.V.ARTECA 

voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
CENTER 19, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PR N.V. voorheen 
gevestigd te PORTOFINO VILLAS AIRPORT 

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

uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BE VITAL AND WELL N.V. 
voorheen gevestigd te MAHO SHOPPING 
CENTER LEVEL # 2 UNIT # 27-31, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TAGHAVI AHMAD 
voorheen gevestigd te C/O MULLET BAY 

RESORT, P.O. BOX 309 , LOWLANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan SAMUEL MOTORS N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 74-B, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRINCESSA B.V. 
voorheen gevestigd te PALAPA CENTER 

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

op d.d.  06 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan C.I.E.C. CONTRACTING 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE  ROAD  
LOT 182, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VAGABOND HOLDINGS 
LTD voorheen gevestigd te SIMPSON BAY 

YACHT CLUB UNIT 12 WELFARE ROAD # 68 
, COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan T' GARLEAN N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT RD SIMPSON BAY # 
63, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SYS PROPERTY PRIVATE 
FUND FOUNDATION voorheen gevestigd te 

PLAZA DEL LAGO BLDG 2, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan C.I.E.C. ENGINEERING 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 
182, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.05 september 2022, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AQUAMAR 
INSTALLATIONS & REPAIRS N.V. voorheen 

gevestigd te LAGOON MARINA 4 , COLE BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan THE TIDES RESTAURANT 
N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON BAY 
ROAD # 117, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ANGEL IMMO RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te JORDAN ROAD 

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

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CAROLINA BBQ SXM N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 28 T/M 
31, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARLIESA NV voorheen 
gevestigd te PELICAN MARINA , BILLY 

FOLLY , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 

september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan THE ULTIMATE GAME 
STORE N. V. voorheen gevestigd te WELFARE  
ROAD C -18, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLEMINGO FOOD & 
BEVERAGE SERVICE B.V voorheen gevestigd 

te WELLINGTON ROAD # 50 A, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PMS  B.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 1, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.05 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MCKENZIE AUTO 
SPECIALIST N.V. voorheen gevestigd te 

ARCH ROAD #63, , SUCKERGARDEN , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YVES DESIGNS N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 88, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 oktober 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan OCEANMIO B.V. voorheen 
gevestigd te SUITE 5 FRONTSTREET # 5, 

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

op d.d.  22 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SUNNY SAND BOUTIQUE 
N.V. voorheen gevestigd te JORDAN ROAD 
Z/N, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 oktober 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FIVE SEAS HOTEL 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 

OLD STREET #122 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PERENNIAL 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan T.B.V. DIJKHOFFZ 
JOHAN ALEXIE SCATEGORY 5 

MANAGEMENT & CONSULTANTS N.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD 
11-B, BILLY FOLLY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THERESA INVESTMENTS 
N.V. voorheen gevestigd te JORDAN ROAD # 
42, LOW LANDS P.O. BOX 456, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan COSAS BONITAS N.V. 
voorheen gevestigd te ROMONDSTEEG 2-B 

SHOP 5 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PANINI'S B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 68, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 

oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CLAREMONT 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

BILLY FOLLY ROAD # 37 BILLY FOLLY, 
BILLY FOLLY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THINGS IN TOWN N.V. 
voorheen gevestigd te ROSES ROAD Z/N, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.12 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE BLOKHUT N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER PLANTZ 

SQUARE , FRONT STREET #155, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPA AT BOON N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 64,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FRETES N.V. voorheen 
gevestigd te COTE 'D' AZUR, BLOCK A, APT 

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

op d.d.  28 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JAI CORP B.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #65-A,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.29 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LEIGH BURNS MARY 
voorheen gevestigd te JORDAN ROAD # 1 

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

uitgevaardigd is op d.d.  24 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LERRO NICHOLAS 
SPINNAKER BAR & GRILL N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 90,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BARROT, FRANCOIS 
AANSPR. GESTELD ALS DIR. VAN BUSH 

ROAD GAS STATION N.V. voorheen gevestigd 
te BUSH ROAD 62, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

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

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

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
TRADEWINDS DEVELOPMENT 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 
C/O BZSE ATTORNEYS AT LAW PO BOX 
737, , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.01 
september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PELICAN ENERGY 
GROUP B.V. voorheen gevestigd te 

SUCKERGARDEN ROAD # 47 , 
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan POTTERY CERAMICS & 
BEYOND voorheen gevestigd te ORANGROVE 
ROAD # 3B, SOUTH REWARD, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CRIMSON FLAMES N.V. 
voorheen gevestigd te ALAMANDA DRIVE # 1 

BETTY'S ESTATE,CUL DE SAC, BETTY'S 
ESTATE, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GLOWBAL 
RESTAURANT GROUP voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY ROAD #117, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 oktober 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

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

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

uitgevaardigd is op d.d.  26 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SJG MOBILE WASHERS & 
CLEANERS N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD # 1 UNIT F, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 

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

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

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

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

op d.d.  01 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GRAND 
DARBAR N.V. voorheen gevestigd te UNION 
ROAD #125-E, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.24 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KBC MOBILE 
MARKETING GROUP N.V. voorheen gevestigd 

te SUITE # 4 FRONT STREET # 5 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  30 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SIRROCO DEPARTMENT 
STORE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 101, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN ELECTRIC 
CENTER N.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD # 52,, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KRUIZE ERIK 
ALEXANDER EDWIN ALS DIR. VAN GOLD & 
CASH N.V. voorheen gevestigd te GLADIOLA 
ROAD #55, MARY'S FANCY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.24 oktober 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UNIVERSAL DREAMS 
N.V. voorheen gevestigd te OPREY DRIVE  #4 

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

op d.d.  30 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan B&M MOTOR SPORTS 

B.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
ROAD #0, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 september 2022, door de 

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

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

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STYLE DESIGN BOX N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 55 

UNIT 9, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  01 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan PJ 100M PRIVATE FUND 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
ALMOND GROVE DRIVE #105, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SMALL JACQUELINE 
BERNADETTE voorheen gevestigd te Z/N ,  , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 augustus 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BATHROOMS + PLUS 
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#21, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

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

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TURTLE TOURS 
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 76 APT. 7, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PLUYGERS 
INDEPENDENT SALES CONSCHRISTOFFEL 
LIONEL voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 
70-I, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.24 oktober 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARAGLIDING 
ADVENTURE XPERTS N.V. voorheen 

gevestigd te BACK BAY , POINT BLANCH , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 oktober 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BUCKELLINE N.V. 
voorheen gevestigd te PORT DE PLAISANCE,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 september 2022, door de 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GOLD LAUNDRY N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD ORANGE 
GROVE SHOPPING CENTER, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 september 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd. 1e. december 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 

verzoeke van B.V.I. Yachtsales Limited ten 
deze gedomicilieerd ten kantore van van de 
gerechtsdeurwaarder Solange M. Apon op St. 
Maarten, alhier en bij de advocaat mr Daniel 
Zahavi, kantoor houdende op Curaçao, aldaar, 
aan, Alain Antonia Charlot zonder bekend 
vestiging binnen of buiten St. Maarten . 

BETEKEND een verzoekschrift met de daarop 
door het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 
St. Maarten, gestelde beschikking dd. 1 
december 2022, alsmede een uit die 

beschikking door de ondergetekende 
deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van 1e 

december 2022, houdende conservatoir beslag 
als in voormeld proces-verbaal omschreven.  
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ANTILLES ROOFING AND 
STEEL CONTRACTORS N.V. voorheen 
gevestigd te JOBCO PLAZA # 2, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 september 

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

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 6e december 2022, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend is, 
ten verzoeke van 1. DE VERENIGING 

RAINBOW TOWER BUILDING OWNERS 
ASSOCIATION EN 2. MICHAEL ARNTZEN, 
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Welfare Drive 16 
Unit 3 C, Laguna View Commercial Building in 
Cole Bay, Sint Maarten, ten kantore van de 

advocate mr. Vivian C. Choennie, ten laste van 
DE VENNOOTSCHAP NAAR VREEMD RECHT 
FINALE LTD., niet geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel en volgens de kadaster inzage 

gevestigd te Landsome Road 2, Anguilla, The 
Valley en mede kantoorhoudende alwaar het 

onroerend goed gevestigd is te Rhine Road 149, 
Cupecoy 
BETEKEND: CONSERVATOIR BESLAG VAN 
HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN 
SINT MAARTEN, beschikking dd. 30 november 
2022. 
 

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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ECHTSCHEIDING 

 
Bij exploot van 1e december 2022, waarvan 
een afschrift aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik,  Solange M. Apon, 
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het 

Gerecht in Eerste Aanleg  St. Maarten, ten 
verzoeke van Jenifer Marilyn Hendricks,  vonnis 
van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 
St. Maarten, van de 7e november 2022, is de 

echtscheiding uitgesproken tussen Jenifer 
Marilyn Hendricks, wonende op St. Maarten, 
en Dwight Leon Palmer, wonende in de USA, 

deze betekening opdat gerequireerde 
voornoemd niet onkundig blijven van 
vorenvermeld beschikking. 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 29e november 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road 

#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de 
beschikking van 25e november 2022 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van 
Sint Maarten,  

De vennootschap naar vreemd recht 
STELLA CORPORATION LIMITED, niet 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, 
doch mede kantoorhoudende te Welfare Drive # 
16 Unit 6 C  
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 7 maart 2023, 
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen 

ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 
te antwoorden op de vordering van   
DE ASSOCIATION OF OWNERS 'LAGUNA 
VIEW APARTMENTS', te dezer zake domicilie 
kiezende te Sint Maarten, Welfare Drive 16, Unit 

3 C, Laguna View Commercial Building in Cole 
Bay, ten kantore van de gemachtigde advocate 

mr. Vivian C. Choennie. 
AR 201/22 – SXM202201336 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
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MINISTERIAL DECREE 

 

of the 03 November 2022 
 

MINISTER OF PUBLIC HEALTH, SOCIAL DEVELOPMENT AND LABOR 

 
Considering: 
 
- that the minimum hourly wage has not been indexed since 2016 as a result of the economic situation 

following hurricane Irma and subsequently COVID-19; 
- that the purchasing power of persons receiving minimum wage needs to be protected; 
- that the cost of living continues to increase due to inflation and that there is no indication that 

inflation will stabilize; 

- that the consumer price index for the third quarter of 2022 increased by 3.45% compared to that 
of 2021; 

- that the Social Economic Council rendered a positive advice to increase the minimum wage in 2022; 
- that it is necessary to index the minimum wage for 2023 in order to protect the purchasing power 

of persons earning minimum wage in order to avoid poverty traps; 
 

Given: 

 
- Article 13, paragraph 1 of the National Ordinance Minimum Wages (Landsverordening 

minimumlonen, AB 2013, GT nr. 10); 
 

 
HAS DECIDED 

 
Article 1 
 
The minimum hourly wage designated in Article 9, paragraph 1 through 4 of the National Ordinance 
Minimum Wages will be set to: NAf. 9.95. 
 
 

Article 2 
 

This Decree will go into effect as of January 1, 2023. 
 
This Ministerial Decree with the Explanatory Notes shall be published in the National Gazette.  
 
 

03 november 2022 
The Minister of Public Health,  
Social Development and Labor 
 
 

NR.:       /2022 
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In accordance with the Articles 15, 16, 54 and 55 of the National Ordinance on Administrative Appeal Proceedings (Landsverordening 
Administratieve Rechtspraak), those affected by this decision may object to the decision at the Minister of Public Health, Social Development and Labour 

or appeal this decision at the Court of First Instance of Sint Maarten, within 6 weeks after the day of issuance of this letter. This notice is to contain a 

description of the decision against which the objection is aimed (incl. reference number), as well as the reason for the objection, date, your name and 

address. 
 

Explanatory notes 

 

 

General 

 
The authority of the Minister of Health, Social Development and Labor (VSA) to index the minimum 
hourly wage, has its legal basis in Article 13, first paragraph, of the National Ordinance on Minimum 
Wages (Landsverordening minimumlonen, AB 2013, GT no.10). In accordance with this provision, if the 
consumer price index (CPI) determined by the Department of Statistics illustrates that the figure for 

August of the current year compared to the figure for August of the preceding year has changed, the 

Minister of VSA may set a new minimum hourly wage. This new minimum hourly wage becomes effective 
on January 1 of the coming year. 
 
As the cost of living continues to increase due to worldwide inflation and there is no indication that 
inflation will stabilize, it is important to safeguard minimum wage earners, so they do not fall into 
poverty. Therefore, the most predominant justification to index the minimum hourly wage is to maintain 

the purchasing power of minimum wage earners. 
 
The minimum hourly wage for Sint Maarten - applicable to persons aged 21 or older – was set to NAf 
8.75 as of January 1, 2015 and subsequently set to NAf 8.83 as per January 1, 2016. Since then, the 
minimum hourly wage has not been indexed, primarily, because of the economic situation that resulted 
after Hurricane Irma and subsequently COVID-19. In order to prevent layoffs as a result of business 

closures, it was decided to allow the financial burden on employers to remain constant during the 
reconstruction and subsequent economic downturn of the country. During this period, the Department 
of Statistics changed the manner in which they calculated the CPI. The new calculation method included 
an expansion of the basket of goods used for the calculation and the method switched from a monthly 

CPI to a quarterly CPI. For all these reasons, the minimum hourly wage remained unchanged.  
 
Considering these factors, the Minister of VSA after consultation with the SER, in 2022, approved the 

National decree on the adjustment of the minimum wage 2022 (Landsbesluit vastelling minimumlonen 
2022). The Landsbesluit vastelling minimumlonen 2022 resulted in an adjustment of the minimum wage 
to NAf 9.62 utilizing a cumulative CPI of the missed years; thereby, returning some of the lost purchasing 
power to those persons earning minimum wage. This was done in accordance with Article 13, second 
paragraph, of the National Ordinance on Minimum Wages (AB 2013, GT no.10). 
 
Since the SER continues to show their support for the yearly indexation of the hourly minimum wage, 

in their advice of 2022, it was decided to also index this new minimum wage effective as of January 1, 
2023.  
 
The hourly minimum wage will be indexed by 3.45% utilizing the new CPI calculation method provided 
by the Department of Statistics, which will compare one quarter to the same quarter of the previous 
year. The third quarter of 2022 will be utilized to remain as close as possible in accordance with the 

current legislation. Consequently, this would set the minimum hourly wage to NAf 9.95 as of January 1, 
2023. 
 
 
Financial consequences 
 
Within the government, civil servants earn their wages based on salary scales. Civil servants with the 

lowest salary scale earn a monthly salary of NAf 1,535. After indexing the hourly minimum wage, the 
new hourly minimum wage calculated per month will exceed this amount (NAf 1,723.67). However, 
based on information provided by the Department of Salaries & Wages within Government, there are 

Appeal: 
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currently no employees working for the Government on this scale. In fact, the lowest scale used is scale 
1.9 which translates to a salary of NAf 1,810 per month. Furthermore, there will be no major shift in 
government revenues since minimum wage incomes are not subjected to taxation. Therefore, there are 
presently no consequences for the Government should the indexation occur in 2023. 
 

Income from profit tax will decrease as increased labor costs will weigh on companies' profits. There will 
be financial consequences for employers; especially those that employ large numbers of minimum wage 
earners. However, on a positive note, the Central Bank of Sint Maarten and Curaçao expects that real 
gross domestic product will continue to rise, so that any negative effects for employers in the short term 
(higher wages and premiums) are expected to disappear in the long term.   
 

 
 
 
 

 
Minister of Public Health, Social Development and Labor 
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No.  1518-22MB/JUS 
 
 

 

 
 
 

Decree of the Minister of Justice on the designation of areas of strict enforcement of the 

restriction on road hours for heavy equipment vehicles  

 

The Minister of Justice  

Whereas: 

- that in view of traffic safety and to stimulate the traffic flow during peak traffic hours, Article 60A of 
the Traffic Ordinance states that it is not allowed to be on the public road with heavy equipment on 
weekdays between 6:30 AM – 8:30 AM and 12:00 – 2:00 PM; 
 

- that in accordance with Article 1, paragraph 2, of the Traffic Ordinance the following vehicles fall 

under the definition of a heavy equipment vehicle: loaders, tractors, with or without a trailer, 
concrete trucks, asphalt trucks, gasoline tankers, forklifts and loaded trucks; 
 

- that after hurricanes Irma and Maria this regulation was no longer strictly enforced due to the fact 
that heavy equipment vehicles were essential in rebuilding the country after the damage caused by 
the hurricanes; 
 

- that by press releases of September 26, 2022 and December 2, 2022 the Ministry of Justice informed 
the general public that strict enforcement of the aforementioned restricted road hours for heavy 
equipment vehicles would be reinstated as of December 1, 2022; 

 
- that the heavy equipment vehicles operators have expressed their grave concern about the financial 

impact of these restricted hours on their business operations; 
 

- that the ‘Truckers Association’ and other representatives in the field of heavy equipment vehicle 
operators were invited to a meeting on December 4, 2022 with the Honorable Minister of Justice, 
the Department of Judicial Affairs and Korps Politie Sint Maarten (KPSM), to provide a further 
elucidation on their grievances; 

 

- that parties have come to an interim solution of limiting the enforcement of the restriction of 

operating hours for heavy equipment vehicles to school zones, that is the districts Dutch Cul-de-
Sac, St. Peters, Ebenezer, South Reward and certain specific areas in Philipsburg, such as the road 
in front of Sundial School and the road in front of the Charlotte Brookson Academy Cay Hill, Cole 
Bay, Simpson Bay, Cupecoy, Belvedere. The map with specific details on the areas, which forms 
part of this decision, is attached to this decision; 

 
- that the parties also expressed their intent to work together on a structural holistic solution 

regarding operating hours for heavy equipment vehicles; 
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- that to further stimulate such a structural solution an evaluation regarding the limited enforcement 

of the restricted road hours of heavy equipment vehicles in school zones will take place after six 
months, or sooner if deemed necessary. That in the event of a positive evaluation, the limited 
enforcement can be extended with 6 months. 

 

 
In view of: 
 
- Article 1, paragraph 2 and 60A of the Traffic Ordinance 

 
 

DECIDES: 

Article 1 

To temporarily limit the strict enforcement of Article 60A of the Traffic Ordinance to the following school 

zones (see attached map for details): 

- Philipsburg; Front Street – Back Street - Voges Street – C.A Cannegieter Street  

- Dutch Cul-de-Sac; 

- St. Peters; 

- Ebenezer; 

- South Reward; 

- Cay Hill; Bobcat Road - Jackal Road. 

- Cole Bay; 

- Simpson Bay; 

- Cupecoy; 

-  Belvedere. 

 

Article 2 

1. This Decree shall take effect from December 5, 2022.  

2. The temporarily limited enforcement as referred to in Article 1, will be evaluated after six months or 

sooner if deemed necessary and can be extended with 6 months after a positive evaluation 

2. This decision is published in the National Gazette as well as on the official website of the 
Government of Sint Maarten and the Facebook page of the Ministry of Justice. 

 
 
Philipsburg, 06 december 2022 
 
Anna E. Richardson  
MINISTER OF JUSTICE, 
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Decree of the Minister of Justice on the designation of areas of strict enforcement of the restriction on 
road hours for heavy equipment vehicles of December 6, 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


