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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 2014 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD FISHERMAN'S WHARF 

APT 57, 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, 
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 10 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 ISLAND SNO-BALLS B.V. 
voorheen gevestigd te EGRET 
BUILDING.WELFARE ROAD # 46 UNIT 1 E, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 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 02 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 RAE REAL 

ESTATE NV voorheen gevestigd te NAZARETH 
RD. APT. 1 , NAZARETH , 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, 

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 02 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 SUN MAN 
N.V. voorheen gevestigd te A. TH ILLIDGE 
ROAD # 31, LOWER PRINCESS QUARTER, 
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, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 A.V.M. SINT 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STEET #123A, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 november 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 15 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 J.T. MANUEL DESI 
CONSTRUCTION voorheen gevestigd te 
BETTY'S ESTATE ROAD # 88, SAUNDERS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.09 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november 
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 RAINBOW DREAMS N V 
DBA IGUANA'S BEACH BAR voorheen 
gevestigd te GUY ESTATE , GUANA BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 november 

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 09 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 SUNBURST CAR RENTAL 
AUTO SALES N. V. voorheen gevestigd te VAN 
GOGH STRAAT 28, MADAME ESTATE, 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 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 AIRCARE 
(SINT MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te 
RICHARDMOND DRIVE # 13, 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, 
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 10 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 JAC'S HOSPITALITY 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY ROAD #37, PELICAN KEY, BILLY 
FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08 
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 08 november 
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 REAL KITCHEN N.V.REAL 
KITCHEN N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN 
RAIN TREE DRIVE #3 , COLE BAY , 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, 
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 07 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 SUNSHINE CARD 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te LIME 
RD # 10, ST. PETERS, 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, 
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 10 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 ALBERTINE 
ELFANIEEDLANTLANTIES AANSPR. 
GESTELD. TAKE A BREAK voorheen gevestigd 

te ALMOND GROVE ROAD 139, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 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 10 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 JAM RESTAURANTS N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD #182 
UNIT C-1, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 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 10 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 REALHI ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te EMERALD MERIT 
ROAD #10, , OYSTER POND , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 november 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 10 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 SUPER YACHT SERVICES 

N.V. voorheen gevestigd te TRUMPET SHELL 
ROAD 17, OYSTER POND, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 07 november 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 28 november 
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 ALBERTO JEWELRY & 
REPAIR N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 62 (UPSTAIRS), PHILIPSBURG, 

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

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 10 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 JLB DIFFUSION N.V. DBA 
END UP voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD UNIT #68 24-A, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 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 14 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 REALTY 
WORLD N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
RD 62 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 november 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 08 november 
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 SUPERBIKES N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #71,, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 ALF SERVICES B.V. voorheen 
gevestigd te SILVER MAPLE TREE DRIVE, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 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 JMM FINANCIAL 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY ROAD#6ATTN: JOAN MAY ATRIUM 
HOTEL, BILLY FOLLY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 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 14 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 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.  10 november 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 09 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 SWEETWATER N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD 
#115,, LOWER PRINCESS QUARTER, 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 ALL OVA U 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT  STREET  
#92, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 november 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 15 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 JNB CONSULTANCY 

AGENCY N.V. voorheen gevestigd te LEMON 
ROAD 26,, ST. PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 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 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.  10 

november 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 10 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 TAMALES AND 
MARGARITAS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #76, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 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  

 
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 27                                   Datum: 23 december 2022 

   P a g i n a  | 9 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
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 ALL YOU NEED N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 35, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 10 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 JOAVIR ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 9, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 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 02 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 REFRITECH 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD # 78-A, B,C & D , 

LOWER PRINCESS QUARTER , 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, 
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 10 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 TAMMY'S TIMESHARE 
CONNECTION N.V. voorheen gevestigd te 
EMERALD MERIT ROAD #10, OYSTER 
POND, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
november 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 30 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 ANGELROSE 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
115, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 november 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 10 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 JOY  FROZEN  YOGURT  

BAR N. V. voorheen gevestigd te RHINE  
ROAD 1 SHOP # 35, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
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 29 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 RENT FROM US CAR 
RENTAL 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.  03 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 TANOE N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 november 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 04 november 
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 ASHIRAD 
INTERNATIONAL RESTAURANT 
N.V.BASKIN & ROBINS JULIANA AIRPORT 

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.  03 november 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 10 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 JS MAINTENANCE N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #12 
UNIT 2-C, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.08 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 22 november 
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 RENT-HO-TEX N.V. 
voorheen gevestigd te OLD MARSHALL 
BUILDING , CAY 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, 
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 07 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 TARA'S SOUVENIRS N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 36 - A, 

SIMPSON BAY, 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, 
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 17 november 
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 BACK DECK B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 80, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
november 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 14 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 JULINA'S  ENTERPRISES  

NV -(MAHO SHOPPING CENTER) 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.08 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 RESTORANTE BELLINI N.V. 
voorheen gevestigd te MAHO BEACH HOTEL 
NILE ROAD , LOWLANDS , 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, 
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 09 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 TEAK ONLY N.V. voorheen 
gevestigd te BUSH ROAD # 36- H, 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, 
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 28 november 
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 BATH ACCESSORIES  
AND MORE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 5, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 november 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 14 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 KAFE KONCEPT 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
WELL ROAD JOBCO PLAZA 3, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
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 21 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 RIAR CONSTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te A. HEYLIGER 
STREET #6 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 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 07 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 TEC INTERNATIONAL  
N.V. voorheen gevestigd te WELGELEGEN 
ROAD # 23, COLE BAY, 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, 
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 28 november 
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 BINDUS N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 53, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 09 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 KAVI REAL ESTATE 

N.V.P/A ABS ACCOUNTING voorheen 
gevestigd te BUSH ROAD # 70, CUL DE SAC, 
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 24 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 RICHARD'S CREPE CAFE 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#32 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 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 08 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 TECHFAST ROOFING N.V. 

voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 5-B,, 
COLE BAY, 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, 
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 30 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 BLUE BUBBLE 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
153, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 november 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 14 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 KAZAZEN N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD #139, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
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 14 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 RIDAC LTD. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 8 
APT 9 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 november 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 17 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 TED DOOR SPECIALITY 

N.V.C/O TUITT CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS voorheen gevestigd te A. TH. 
ILLIDGE ROAD 22, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 BLUE 
RIBBON MARKETING N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #64, COLE BAY 

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

op d.d.  29 november 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 15 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 KINGDOM INNOVATIONS 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
MESSAPPLE ROAD 9 A, ST. PETERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 november 
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 RIJNATH MAID & 
CLEANING SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te MAI TREE DRIVE #21 , COLE 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

november 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 15 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 BUSINESS GROUP 
OF  ST MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
KING HELMET ROAD #9, OYSTER POND, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
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 BOARDWALK SUSHI N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 53, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 25 november 
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 LA 

LAVANDIERE 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.24 november 
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 18 november 
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 RILOPO N.V.KINGS 
FASHION voorheen gevestigd te BACK 
STREET 113 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  15 november 2022, 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 THE CLIFFHANGER N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD #5, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 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 30 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 BROADWAY 
MOTOR REPAIR N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 12,, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  29 november 

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 25 november 
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 LA MARGAN 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD 
#14 D                                          ST. MAARTEN, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 november 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 18 november 
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 RODICO FASHION 
N.V.PEER C/O DEFIENNE & CO voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET NR 5., 

SPEETENS, UNIT 19A PHILIPSBURG , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 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 15 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 THE FOUNTAIN OF 
HEALTH N.V. voorheen gevestigd te E.C. 
RICHARDSON STREET #17,, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 14 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 BROCK 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #71, PARADISE MALL, 

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

op d.d.  29 november 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 15 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 LA PETITE ACADEMY 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
CORALITA ROAD # 16, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november 
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 ROJOBEE N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #41 , COLE BAY , 
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, 
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 24 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 THE GERMAN 
GOURMET STORE N.V voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
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 BVMS N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 
29,BOARDWALK BLVD. 29, PHILIPSBURG, 

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

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 25 november 
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 LAGE 
LANDEN ONTWIKKELINGS 
MAATSCHAPPIJ(LLOM) voorheen gevestigd 
te RHINE ROAD #9, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 november 

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 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 ROLLING SYSTEM N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #70-A, , 
CUL DE SAC , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 augustus 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 14 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 THE JERK AND ROTI HUT 
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 66-

A, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
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 CAFE ON THE BAY 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, 
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 25 november 
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 LAGOON 

DIVING SERVICES N.V. voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD # 54, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
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 S & H INDUSTRIES N. V. 
voorheen gevestigd te WALTER  J A NISBETH 
ROAD 73 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 november 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 15 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 THE NEW CONCEPT N.V. 
voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER 
ROAD Z/N, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 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 28 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 CAFELANDIA 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#86, 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, 
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 25 november 
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 

L'AQUALIGNE N.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD #37 P.O. BOX 431, 
BILLY FOLLY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 november 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 18 november 
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 S.K. WADHWANI N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET 178-F , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 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 14 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 THE SANCTUARY ON THE 

ROCK FOUNDATION voorheen gevestigd te 
A.TH.ILLIDGE ROAD 9, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 november 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 28 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 CARIB 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #46, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 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 14 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 LUMPINI RESTAURANT 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
36 B, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 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 17 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 SAHIL N.V. voorheen 
gevestigd te CORALITA ROAD  #37 , 
SAUNDERS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 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 17 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 THE STONE BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

PEILCAN MARINA, BILLY FOLLY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
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 CARIB PROPERTIES LTD 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #95, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 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 14 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 M3T MEDIA N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
119-H, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 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 07 november 
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 SAI GARMENTS N.V. 
voorheen gevestigd te KANAAL STREET UNIT 
# 1, , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 november 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 14 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 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. 10 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
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 BEVERAGE 
& FOOD DISTRIBUTORS N.V. voorheen 
gevestigd te WELGELEGEN ROAD #20 ,, CAY 

HILL, 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, 
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 14 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 MALTO GRILLS N.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.08 november 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 11 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 SAINT MARTIN 
COMMERCIAL TRADING CORP. N.V. 
voorheen gevestigd te REMBRANDT PLEIN 

38, UNIT 93, , MADAME ESTATE , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 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 THE UNITY 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
WASHINGTON STREET # 2,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 CARIBBEAN 
INNS N.V.BISTRO GOURMET & DELI SHOP 
voorheen gevestigd te LOW LANDS 130, 

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

op d.d.  14 november 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 22 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 MANGO: 
CONSTRUCTION & PROPERTY ASSETS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 
UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 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 23 november 
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 SALTY DOG N.V. voorheen 
gevestigd te PLANTAIN GROVE LOT A , 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, 
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 22 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 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. 21 november 
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 15 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 CARIBBEAN 
MARINES N.V. voorheen gevestigd te LOW 
LANDS #5 POINTE PIROUETTE, 

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

op d.d.  14 november 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 21 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 MANICHAND N.V. 

voorheen gevestigd te MIRACLE DRIVE # 23, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 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 17 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 SAMS SIGNS & 
BUILDING CONTRACTORS N.V. voorheen 
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 76 , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  16 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 14 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 TITOY'S BAR 
& RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
WELL ROAD #46, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 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  

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 27                                   Datum: 23 december 2022 

   P a g i n a  | 28 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
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 CETI HOLDING N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 5,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 14 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 MANUELLA HOLDING 

COMPANY LTD voorheen gevestigd te FAN 
CORAL ROAD #12, BEACON HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november 
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 SANARA N.V. voorheen 
gevestigd te N.DEBROT STEEG # 3-N , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TO THE 

HEIRS OF: PIPER  CONSTANT EDWARD 
voorheen gevestigd te RUE LAKE ANTOINE, 
HAPPY APPARTMENT #1, SPRING 
CONCORDIA MARIGOT 97150 ST. MARTIN, 
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, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
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 CHARTER HOUSE 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.  16 november 2022, door de 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 MARINE ELECTRONICS 
SXM B.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD #25, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 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 13 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 SATHYA SAI N.V. 
voorheen gevestigd te THE VILLAGE 11-A 
UNIT 3 FRONT STREET , PHILIPSBURG , 

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 17 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 TOLENTINO DE AQUINO 
YARITZA BOUTIQUE voorheen gevestigd te 
PUMA ROAD #39-A, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 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 30 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 CHHUGANI 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 november 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 15 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 MEGA SCOOPS N.V. 
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD 

#69, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.09 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 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 SATIE N.V. 
voorheen gevestigd te E. C. RICHARDSON 
STREET 31 , PHILIPSBURG , 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, 
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 09 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 TOPAL N.V. 
voorheen gevestigd te GOLDFINCH ROAD #5, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 CLALU 
ENTERPRISES N.V. DBA TRUE VALUE ST. 
MAARTEN voorheen gevestigd te TOM & 

BEN'S DRIVE #1, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 november 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 14 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 MER SINT MAARTEN B.V. 
voorheen gevestigd te EGNET BLVD UNIT 1 
WELFARE ROAD #46, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 

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 17 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 SCOOTER WORLD N.V. 
voorheen gevestigd te BEACON HILL ROAD # 
2 , BEACON HILL , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 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 07 november 
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 TOPGEAR SXM N.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 

UNIT 3-105, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 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 15 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 CMA 
CARIBBEAN MANAGEMENT ASS.N.V.P/A 
MARVIN A. RICH voorheen gevestigd te 

ROYAL PALM BEACH CLUB, EXT. 8229,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 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 25 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 MOBARTON 
INVESTMENT N.V. voorheen gevestigd te 
GLADIOLA ROAD #10, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.23 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 09 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 SCOTCH HOUSE 
TRADERS N.V. voorheen gevestigd te BUSH 
ROAD # 22 APT 2 , 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, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
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 TOSCANA N.V. voorheen 
gevestigd te THREE PALM PLAZA #5 

WELFARE ROAD # 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, 
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 15 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 CONTRERAS 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
RUBBER TREE DRIVE # 22, COLE BAY, thans 

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

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 25 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 MODERN BUSINESS 

MACHINES N.V.(M.B.M.)C/O MR CHARLES 
BENSON POMPIER voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD 24, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.23 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 09 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 SCUBA FUN 
N.V. voorheen gevestigd te GREAT BAY 
MARINA , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 november 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 14 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 TOTAL 

PROTECTION N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 46,, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november 

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

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 CUPECOY 
BEACH REAL ESTATE N.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD #5, LOWLANDS, 

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

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 25 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 MONTORO 

ARCHITECTURALS N.V. voorheen gevestigd 
te TOUCH ME NOT ROAD # 1-A, MARY 
FANCY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 

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 15 november 
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 SEA CAT BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
ST.PETERS DRIVE #40, , ST. PETERS , 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, 
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 17 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 TOTO MANAGEMENT 

N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE 
ROAD #14, MADAME'S ESTATE,, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 16 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 
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
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 DAFOE N V voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 68 U 7/8, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
november 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 25 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 MORNING LIGHT 
N.V.LI'S SUPERMARKET voorheen gevestigd 

te AMARYLLIS ROAD # 24 MARY'S FANCY, 
MARY FANCY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 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 21 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 SEA SUN AND SCUBA 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
MAHO PLAZA 7 , LOWLANDS , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 november 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 17 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 TOUCH OF TASTE N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
# 68 A, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
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 D'BOCHA 
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te 
SENTRY HILL ROAD #62, 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, 
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 16 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 MR. JEAN ETIENNE DIR. 

OF PARROT SIGHT N.V. voorheen gevestigd 
te ZORG EN RUST 33, DUTCH QUARTER, 
ZORG EN RUST, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 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 15 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 SEABRIDGE MARITIME N.V. 
voorheen gevestigd te REMBRANDT PLEIN 35 
, MADAME ESTATE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 2022, door de 

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

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 TOURNESOL N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 7,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 november 2022, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 27                                   Datum: 23 december 2022 

   P a g i n a  | 37 
 

 
 

 
 
 

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, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DEAN'S 
STEAKHOUSE AND SEAFOOD N.V voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 60, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 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 14 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 MR. WANE A. HARRIGAN 

DIR OF ZYRAIAH'S PEST CONTROL N.V. 
voorheen gevestigd te GUADELOUPE ROAD 
#4, MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.07 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SECUROP 
CORPORATION LTD. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #5 UNIT-5 , PHILIPSBURG 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 november 

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 17 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 TRANS CARIBBEAN 

ESTATES CORP N.V. voorheen gevestigd te A. 
TH. ILLIDGE ROAD 115, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 16 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
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 DELICES DE FRANCE 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.  16 november 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 10 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 MUSKANDHI 

ELECTRONICS N.V. DBA SKY ELECTRONICS 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 
#14, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 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 02 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 SECURTECH 
SECURITY & GENERAL SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te E. CAMILLE 

RICHARDSON STREET 20 , PHILIPSBURG , 
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, 
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 08 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 TREIZE N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 72-A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 november 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 28 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 DES LIQOUR 
STORE N.V.DES LIQOUR STORE 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.  27 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 25 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 NAIK & SONS N.V. 
voorheen gevestigd te RED ROSES ROAD #9, 
BETTY EST, SAUNDERS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.23 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 09 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 SERESSA 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
W.G . BUNCAMPER ROAD #4, UNIT 9, 

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

op d.d.  04 november 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 14 november 
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 TREMOR MANAGEMENT 
REAL ESTATE & CONSTRUCTION NV 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #74, 
COLE BAY, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 november 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 28 november 
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 DEV JEWELLERY N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 31, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 10 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 NATACHA ISLAND 

SPIRIT & INTERIOR DESIGN N.V. voorheen 
gevestigd te ORANGE DROVE ROAD 24,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 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 08 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 SERVUS N.V.EVRYTHING 
COOL voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#77-B , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 november 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 09 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 TRICOLOR 
ADVERTISING N.V. voorheen gevestigd te 
EMMAPLEIN #4 ( FOURESS BUILDING), 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 04 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
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 DIANE BALIT WATCHES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
29 A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 25 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 NEOZOEN N.V. voorheen 
gevestigd te ST. PETERS ROAD # 11, ST. 

PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 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 29 november 
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 SEVILLA N.V. 
voorheen gevestigd te JORDAN DRIVE # 23 , 
LOWLANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 november 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 04 november 
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 TRIDOT 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. 04 
november 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 10 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 EASY PRINT N.V. 
voorheen gevestigd te CORALITA ROAD #33,, 
MARY FANCY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 november 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 15 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 NORTIA INVESTMENT 

INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
BUSH RD # 52,  P.O.BOX 228 ,, CUL DE SAC, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
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 10 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 SEYANNAH N.V. voorheen 
gevestigd te CHINCHERRY DRIVE # 51 , 
OYSTER POND , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 09 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 TROPICAL 

GARDEN CAFE N.V. voorheen gevestigd te 
HENDRIK STRAAT # 6, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 november 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november 
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 ELICIOUS B.V. voorheen 
gevestigd te WELL FARE ROAD 61-A COLE 
BAY, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 november 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 22 november 
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 OPM N.V. voorheen 

gevestigd te ISLE DEL SOL MARINA 
AIRPORT ROAD # 1-B F, 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, 
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 15 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 SHAH AIR-
CONDITIONING & REFRIGERATION 
SUPPLIES N.V voorheen gevestigd te BETTY'S 

ESTATE # 10 , SAUNDERS , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 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 29 november 
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 TWO FLAGS 
WATERSPORTS PARK NV voorheen gevestigd 
te JORDAN ROAD 42, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 28 november 
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 28 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 ELITE 
AVIATION & TRAVEL SERVICES 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.  27 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 14 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 PACE SETTER SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te COCO PLUM RD 1,, 
ST. PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 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 SHAIVI LIMITED 
voorheen gevestigd te C/O EMMAPLEIN, 
FOURESS B #4 , PHILIPSBURG , 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 08 november 
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 TWO SEASONS LAUNDRY 
& DRY CLEANING N.V.TWO SEASONS 
LAUNDRY voorheen gevestigd te ORANGE 
GROVE SHOPPING CENTER, UNION RD., 
COLE BAY, 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, 
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 10 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 EM PRODUCTIONS N.V. 
voorheen gevestigd te REWARD ROAD # 25, 
SOUTH REWARD, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 november 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 17 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 PACIFIC ALLIANCE N.V. 
voorheen gevestigd te PANTHER ROAD #1, 
CAY HII, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.17 november 2022, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SHANGHAI 
DEPARTMENT STORE N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET #7, 

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

welke uitgevaardigd is op d.d.  07 november 
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 15 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 UNICORN 
ADMINISTRATION voorheen gevestigd te 
WELL ROAD # 85, 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november 
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 EMA ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE RD # 113-D, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 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 14 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 PAN ARGUS 
B.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.10 november 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 21 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 SHANTAL 'S DREAMN. V. 
voorheen gevestigd te WELFARE  ROAD #71 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 november 2022, door de 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 
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 UPSCALE HOME N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 

117, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
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 10 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 EMERGENCY 24 N.V. 
voorheen gevestigd te A TH ILLIDGE SUITE 2 
106, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

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

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 07 november 
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 PANDA EXPRESS N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET 
# 7, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 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 SHAQUILLE N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD, 
, LOWER PRINCESS QUARTER , 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 14 november 
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 VALENTYNA N.V 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
CENTER UNIT #4,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 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 10 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 EMISON N.V.ST. PETERS 
SHELL STATION voorheen gevestigd te L.B. 
SCOT ROAD Z/N, ST. PETERS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 november 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 14 november 
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 PANLAAN N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE RD COLE BAY UNIT 
16-3A-B., COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SHATIS N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 49 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 2022, door de 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 VALFERR COMPANY 
N.V.VALENTINO C/O STANDARD TRUST CO 

voorheen gevestigd te FRONT STREET #26, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 november 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 28 november 
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 ENARO N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 24, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 18 november 
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 PARSHA N.V. voorheen 

gevestigd te BACK STREET #98,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 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 07 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 SHEIK ENTERPRISES 
N.V.FRESH & GOOD voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD 16 , 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, 
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 09 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 VAN DEN BOSCH 
OPERATIONS N.V. voorheen gevestigd te A.T. 
ILLIDGE ROAD #42, LOWER PRINCESS 
QUARTER, 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, 
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 10 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 ENERGY TECH SYSTEMS 
N.V. voorheen gevestigd te GINGER ROAD 
#25, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 november 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 14 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 PARWESH N.V. voorheen 

gevestigd te REMBRANDT PLEIN 3, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 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 SHEMISHKA 
ENTERPRISES N.V.P/A JEAN RICH voorheen 
gevestigd te C/O CORNERSTONE 

CORPORATION N.V. , PHILIPSBURG , 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 16 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 VAUGHN 
GARAGE N.V. voorheen gevestigd te 
DOMINICA DRIVE 4, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 ENER-TECH 
(FILIAAL)  N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD 85-A, SIMPSON BAY, 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, 
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 14 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 PC DOCTOR N.V. voorheen 
gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD # 66, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.08 november 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 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 SHENG HUA 
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
NAZARETH ROAD # 12-B , NAZARETH , 

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, 
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 14 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 VIMAX (SXM) 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD #74, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 november 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 10 november 
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 ESSENTIAL RIDERS 
POWER SPORTS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 93, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 november 

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 14 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 PEGGY 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 65, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 

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 08 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 SHIRLEY DIFFUSION 
N.V. voorheen gevestigd te FRONSTREET #4, 
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 2022, door de 

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

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november 

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 VISION REAL ESTATE 
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, 
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 28 november 
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 ESTHETEK N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 november 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 07 november 
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 PENKAJ SHARMA N.V. 

voorheen gevestigd te HOTELSTEEG #5, ,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SHIVJI'S N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 110 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 21 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 VITA CLUB N.V. VITA CLUB 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 
162, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 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 21 november 
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 ETIS COMPANY N.V. 
voorheen gevestigd te WASHINGTON STREET 
COLE BAY LAGOON DRIVE APT F-1, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 

november 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 15 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 PENTECOSTAL 
ASSEMBLIES OF THE WEST INDIES ST 
MAART voorheen gevestigd te A.T.ILLIDGE 
ROAD #84, OVER THE POND, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 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 08 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 SHIVLINGUM N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET #92-B , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 2022, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 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 VM CONSTRUCTION 

SOLUTIONS B.V. voorheen gevestigd te A. TH 
ILLIDGE ROAD #42, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
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 FALCON-
CELL B.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD 
# 58, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 november 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 15 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 PENTECOSTAL 

SOLDIERS OF JESUS FOUNDATION 
voorheen gevestigd te MADRID ROAD LANE1 
11, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.14 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 08 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 SHIVOM N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #72 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 15 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 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. 14 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 november 
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 FAMILY  ARK  GAME  
ROOM  N. V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 3 LB, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 november 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 09 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 
PHILIPSBURG CHURCH OF CHRIST 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
BUNCAMPER ROAD # 4, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.04 november 

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 14 november 
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 SHORE SOLUTIONS SXM 
N.V voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
44 UNIT 2 E , COLE BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 november 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 15 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 WAZZALA IMPORT AND 
EXPORT B.V. voorheen gevestigd te BUSH 
ROAD #38,, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november 
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 FAYALOBI HOSPITALITY 
FOOS SERVICESFAYALOBI HOSPITALITY 
FOOD SERVICES voorheen gevestigd te 

TAMARIND TREE DRIVE 6B, COLE BAY, 
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, 
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 16 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 PHILWAT N.V. voorheen 
gevestigd te VAN GOGH STRAAT 37, 
MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 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 07 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.  03 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 14 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 WE ABLE 
MARKETING B.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
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 FINAL-FINISHER'S N.V. 
voorheen gevestigd te DIVI LITTLE BAY, 
PHILIPSBURG, 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, 
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 15 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 PIGADIA CONSULTING 

B.V voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER 
ROAD #33, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 november 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 09 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 SHRI VARAHI MATA N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 30 A , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 21 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 WEATHER EYE YACHTS 

N.V. voorheen gevestigd te UNIT 4 PLAZA 
DEL LAGO, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 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 15 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 FITNESS 
WAREHOUSE N.V. voorheen gevestigd te 
CROWNE PLAZA # 137 UNION ROAD P.O. 

BOX 686, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 november 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 07 november 
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 PLANET PURE WATER 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE  ROAD  
46, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SHRIJI ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
49 SUITE 300 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 november 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 07 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 WEST INDIES 

CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD #52, 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, 
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 22 november 
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 FOCUS GREEN N.V. 
voorheen gevestigd te PLAZA DEL LAGO #4, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 PLANETA CHIANTI N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 9, 

LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SIDDHIVINAK N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET 98 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 15 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 WEST INDIES FOOTBALL 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 

LILY ROAD # 2 APT. C, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 november 
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 18 november 
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 FOOD COLLECTIVE SXM 
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
34, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 2022, door de 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 POEKY-NANA N.V. 
voorheen gevestigd te MADELEIN'S DRIVE 

#30, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 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 SIDRO CAR RENTALS 
N.V. voorheen gevestigd te C/O WESTEND 
MANAGEMENT, FRONT STREET #42 2ND 

FLOOR, , PHILIPSBURG , 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 23 november 
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 WEST INDIES 
ORTHODONTICS N.V. voorheen gevestigd te 
SIMPSONBAY YACHT CLUB, PLAZA DEL 
LAGO COMMERCIAL CENTER APT. #8, 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, 

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 17 november 
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 FOUR NINETEEN LTD. 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
25 C/O RAINBOW BEACH CLUB, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 november 

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 18 november 
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 POHANI N.V. voorheen 

gevestigd te BACK STREET #68,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SILVER & GOLD 
N.V.PARKAY'S voorheen gevestigd te BACK 
STREET 96/2 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 november 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 09 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 WEST 

INDIES SEAFOOD ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD 
#8, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 04 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
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 FRANDRE REAL ESTATE 
INC N.V. voorheen gevestigd te JORDAN 
DRIVE # 15 CUPECOY,, 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 15 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 POINT FRESH IMPORT 

AND EXPORT N.V. voorheen gevestigd te 
MADAME'S ESTATE DRIVE # 16, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 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 02 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 SIMPLEX 
N.V. voorheen gevestigd te E.C.RICHARDSON 
STR # 17-B , PHILIPSBURG , 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, 
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 08 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 WEST INDIES WEB DESIGN 

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. 03 november 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 18 november 
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 FREE TIME N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #37,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
november 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 07 november 
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 POLARIS LAW N.V. 
voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER 

ROAD # 33, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.04 november 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 17 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 SIMPSON BAY ESTATES 
N.V.C/O LOOYENS & VOLKMAARS voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY ROAD #101, 

COLEBAY , BILLY FOLLY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 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 16 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 WEST INDISCHE 
REISWINKEL EN REISORGANISATIE N.V. 
voorheen gevestigd te NIGER DRIVE Z/N, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 FRENCH 
ROSE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #120 B, PHILIPSBURG, thans 

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

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 21 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 POMPEY CONSTRUCTION 

COMPANY N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD LA PALAPA UNIT 8, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 november 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november 
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 SIMPSON BAY SUSHI 
N.V. voorheen gevestigd te PUERTO DEL SOL 
BLDG F1 UNIT 105, WELFARE ROAD #68, , 

COLE BAY , 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, 
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 14 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 WGC 

INTERNATIONAL B.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 2022, 

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 GALVANY 
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te 
WELL ROAD # 93, 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, 
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 07 november 
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 POPULAR AGENCIES 

N.V. voorheen gevestigd te LONGWALL ROAD 
# 1-B, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 november 2022, door de Ontvanger 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 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 SING BO  N.V. voorheen 
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD #64 , 
LOWER PRINCESS QUARTER , 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, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november 
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 YACHT CHANDLES N.V. 

voorheen gevestigd te ISLE DE SOL, AIRPORT 
UNIT F-1, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 oktober 2022, door de Ontvanger 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
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 18 november 
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 GECO 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.  16 
november 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 07 november 
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 POPULAR EXPRESS N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J. A NIBET 

ROAD 29, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.04 november 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 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 SOPRANOS 
RESTAURANT N.V.C/O BZSE ATTORNEYS 
AT LAW /TAX LAWYERS voorheen gevestigd 

te KUDU DRIVE # 2 P.O. BOX # 737 , 
BELAIR , 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 25 november 

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 YANG YANG 
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
SUCKER GARDEN ROAD #30,, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 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 27                                   Datum: 23 december 2022 

   P a g i n a  | 68 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 13e 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, 
ten verzoeke van DE VERENIGING VAN 
EIGENAREN SUPER RAINBOW 

HOMEOWNERS ASSOCIATION, gevestigd op 
Sint Maarten, gevestigd op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Falcon Drive 2 te 
Harbour View, Sint Maarten, ten kantore van 
Lexwell Advocaten en gemachtigd de advocaat 

mr. J. Veen, ten laste van MICHELE HYBORD 
NEÉ DESJACQUES, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande, wonend en/of 
verblijvend te Peninsule des Terres Basses, 
Saint Martin.  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 1 

november 2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 16e 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, 
ten verzoeke van HARROD CONSTRUCTION 
N.V., H.O.D.N. ATLAS CONSTRUCTION, 
gevestigd op Sint Maarten, gevestigd op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde der 
executie domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Falcon Drive 2 te 

Harbour View, Sint Maarten, ten kantore van 
Lexwell Advocaten en gemachtigd de advocaat 
mr. J. Veen, ten laste van HALCYON 
ADVISORS INTERNATIONAL LTD. EN 
BRIAN CUNNINGHAM, beiden domicilie 
kiezende in Sint Maarten.  

BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
29 november 2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 13e december 2022, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP CONWAY & PARTNERS 

N.V., statutair gevestigd te Rotterdam 
(Nederland), aldaar kantoorhoudende aan de 
(3072 MD) Otto Reuchlinweg 1132, die voor 
deze woonplaats kiest ten kantore van mij, 

gerechtsdeurwaarder voornoemd alsmede aan 
de W.G. Buncamper Road 33, Philipsburg (Sint 
Maarten), ten kantore van het 

advocatenkantoor HBN Law & Tax en 
gemachtigd de advocaat mr. C.R. Rutte, ten 
laste van DE RECHTSPERSOON NAAR 
BUITENLANDS RECHT (ANGUILLA) 
LIBERTY ENTERPRISES LTD., mede 
gevestigd (filiaal) aan het adres Philipsburg 6, 

Great Bay te Sint Maarten,  
BETEKEND: CONSERVATOIR (DERDEN) 
BESLAG VAN HET GERECHT IN EERSTE 
AANLEG VAN SINT MAARTEN, beschikking 
dd. 6 december 2022. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 15e  december 2022, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 
Eustatius. Opgeroepen: Janice Froston-
Beaumont, zonder bekende adress alhier, aan 
de om op dinsdag de 21e  maart 2023 te 

08:30 uur voormiddag ter terechtzitting van 
het gerecht in eerste aanleg op St.Maarten, ten 
Raadhuize aan de Front Street # 58 te 

verschijnen, voor de behandeling van 
vorenbedoelde zaak Isabella Leung-Froston 
& Cyrus Froston, eiser wonende op 
St.Maarten, te antwoorden (AR 207/22 – SXM 

2022-1369) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 12e december 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 
Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 
gevend aan de beschikking van 5e december 

2022 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 

Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
 
LISE GISELE FLANDERS-COATS, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats te Sint Maarten, 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 21 maart 
2023, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 

Maarten om te antwoorden op de vordering van   
 
RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd en 
kantoorhoudend te Curaçao, tevens 
kantoorhoudende op Sint Maarten en 
gedomicilieerd aan de Bush Road # 22 te 

Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van 
Bermon Lawoffice & Legislative Services en 

gemachtigd de advocaat mr. B.G. Hofman 
 
AR 142/22 – SXM202200909 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 

 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 15e  december 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 

Eustatius. Opgeroepen: Tom Siekman, niet 
ingeschreven in de basis administratie alhier, 
werkzaam bij Astra Restaurant te Simpson Bay 

aan de om op dinsdag de 21e  maart 2023 te 
08:30 uur voormiddag ter terechtzitting van 
het gerecht in eerste aanleg op St.Maarten, ten 
Raadhuize aan de Front Street # 58 te 

verschijnen, voor de behandeling van 
vorenbedoelde zaak Francois Peterson, eiser 
wonende op St.Maarten, te antwoorden (G 
63/22 – SXM 2022-1250) 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 12e december 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 

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

gevend aan de beschikking van 5e december 

2022 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
 
ALEXANDRA PION PANIAGUA, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats te Sint Maarten, 
althans wonende of verblijvende aan de 

Pendant Cactus Road # 12, Sucker Garden, Sint 
Maarten 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 21 maart 
2023, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
 

RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd en 
kantoorhoudend te Curaçao, tevens 
kantoorhoudende op Sint Maarten en 

gedomicilieerd aan de Bush Road # 22 te 
Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van 
Bermon Lawoffice & Legislative Services en 

gemachtigd de advocaat mr. B.G. Hofman 
 
AR 141/22 – SXM202200908 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 

 
 

LIQUIDATIE 
 

This is to notify you that Heijmans Pensioen B.V 
Registration ID 21674 
Is liquidated as per 31 oct 2022 
Surname: Heijmans  

First name: Mathilde 
IDentification Number: 

1945062576 
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OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 13e  december 2022, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 
Eustatius. Opgeroepen: Vaea Melanie Profit, 
zonder bekende adress alhier, aan de om op 
dinsdag de 7e  maart 2023 te 08:30 uur 

voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op St.Maarten, ten Raadhuize aan 
de Front Street # 58 te verschijnen, voor de 
behandeling van vorenbedoelde zaak Renee 

Hirs, eiser wonende op St.Maarten, te 
antwoorden (G 65/22 – SXM 2022-1298) 
 

De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, van de 7e november 2022, is 
de echtscheiding uitgesproken tussen 
JOHNSTON, NEKESHA JUBI, wonende op Sint 

Maarten en gedomicileerd aan de Welfare Road 
# 57 te Cole Bay, ten kantore van de advocaat 

mr. N.R. Joubert en PINDER, SHAVARGO 
ELTINO DEAN, woonplaats onbekend, partijen 
zijn met elkander gehuwd op 16 november 2009 
te Nassau Bahamas. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabes 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, van de 20e juni 2022, is de 

echtscheiding uitgesproken tussen JAMES, 

ANGELINA IRISA EVELYN wonende op Sint 
Maarten en ten deze gedomicilieerd ten kantore 
van mij, deurwaarder en WILLIAMS, BRUCE 
OLIVER, wonende op Sint Maarten, partijen 
zijn met elkander gehuwd op 14 september 
2012 te Sint Maarten. 

 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 

 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 13e  december 2022, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 
Eustatius. Opgeroepen: Anita Evelyn 
Adamski, zonder bekende adress alhier, aan de 
om op maandag de 3e  april 2023 te 09:00 

uur voormiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op St.Maarten, ten 
Raadhuize aan de Front Street # 58 te 
verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Maurice Hugues Philips, 
eiser wonende op St.Maarten, te antwoorden (E 
124/22 – SXM 2022-1205) 

 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

 
OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 20e  november 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 

deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 

aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 
Opgeroepen: Angelica Maria Dammers 
Palacio, wonende op St.Maarten, aan de om op 
maandag de 23e  januari 2023 te 09:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 
om de vordering van de zaak Concepio Maria 
Dammers Palacio Guerrero , te antwoorden 
(EJ 280/22 – SXM 2022-1243) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 22 november 2022 

 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,  

VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  

NR.: 2022-1426 
 
In overweging genomen hebbende:  

 
- dat de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) op 1 oktober 2015 in werking is 

getreden (AB 2015, no. 26);   
- dat artikel 6, van de LvBIE bepaalt dat de begroting van het Bureau middels een ministeriële 

beschikking wordt goedgekeurd; 
- dat artikel 16, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau jaarlijks de begroting voor het volgende jaar 

voor 1 september dient voor te leggen aan de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie (Minister van TEZVT); 
- dat artikel 19, eerste lid van de LvBIE bepaalt dat over een boekjaar gemaakte winst wordt 

afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het reservefonds of 
een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in artikel 18 LvBIE;  

- dat de begroting 2023 bestaat uit een gedetailleerde begroting en een liquiditeitsbegroting;  
- dat de meerjarenbegroting bestaat uit de meerjarenbegroting- en de meerjareninvesterings-

begroting 2023-2027;  

- dat de reserves en de bestemmingsreserves onderdeel zijn van de begroting 2023 en de 
meerjarenbegroting 2023-2027;  

- dat de reserves en bestemmingsreserves conform artikel 18 van de LvBIE in een aparte ministeriele 
beschikking worden toegelicht en goedgekeurd. 

 
Gelet op: 
- artikel 6, 16 en 19, eerste lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 
Artikel  1  
De Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2027 zoals ingediend door het Bureau Intellectueel 
Eigendom dagtekening 10 november 2022 wordt middels deze beschikking vastgesteld. 

 
Artikel  2 

Het meerjarig beleidsplan 2023-2027 zoals ingediend door het Bureau Intellectueel Eigendom 
dagtekening 10 november 2022 wordt middels deze beschikking vastgesteld. 
 
Artikel 3 
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking Begroting & Beleidsplan 2023-2027 van het Bureau 

Intellectueel Eigendom. 
 
Artikel 4 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
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Artikel 5 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan.  
 

 
 
Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 

 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 27                                   Datum: 23 december 2022 

   P a g i n a  | 73 
 

 
 

 
 

TOELICHTING 
 
BESCHIKKING BEGROTING & BELEIDSPLAN 2023-2027 BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 
Algemeen deel 
De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) is gepubliceerd in Afkondigingsblad 2014, 
no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden.  

 

Krachtens artikel 16, eerste lid, van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1 

september de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau voor 
het volgende jaar aan de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 
(Minister van TEZVT) ter goedkeuring voor te leggen. Tevens voegt de directeur daarbij beleids- en 

financiële prognoses betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf jaar.  
 

Artikelsgewijs deel 
 

Artikel 3 

Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig geoordeeld 
om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in verschillende ambtelijke 
documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht en in de toelichting op de 
begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal plaatsvinden. Reden waarom het nuttig 
wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel heeft.  
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 22 november 2022 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,  
VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  

 

NR.: 2022-1427 
 
In overweging genomen hebbende:  
 
- dat de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (hierna afgekort als: LvBIE) op 1 oktober 

2015 in werking is getreden (AB 2015, no. 26);   
- dat artikel 18, tweede lid, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te 

vormen, waarvan het maximaal toegestane bedrag bij ministeriële beschikking wordt bepaald; 
- dat artikel 18, derde lid, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij 

ministeriële beschikking, bestemmingsreserves te vormen; 
- dat artikel 19, eerste lid, van de LvBIE  bepaalt dat over een boekjaar gemaakte winst wordt 

afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het reservefonds of 

een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in artikel 18, van de LvBIE;  
- dat de reserves en de bestemmingsreserves onderdeel zijn van de begroting 2023 en de 

meerjarenbegroting 2023-2027; 

- dat de reserves en bestemmingsreserves 2022-2026 reeds bij ministeriële beschikking 2021/1306 
d.d. 7 october 2021 zijn goedgekeurd;  

   

Gelet op: 
- artikel 18, tweede en derde lid en artikel 19, eerste lid, van de LvBIE 
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 
Artikel 1   

Het maximaal toegestane bedrag van het reservefonds van het Bureau Intellectueel Eigendom, bestemd 
ter dekking van eventuele verliezen, bedraagt: 

a. op 31 december 2022: NAƒ 1,000,000,- (een miljoen gulden);  
b. op 31 december 2023: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden);  
c. op 31 december 2024: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden); 
d. op 31 december 2025: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden);  

e. op 31 december 2026: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden); 

f. op 31 december 2027: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden) en,  
g. na 31 december 2027: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden).  

 
 
 
Artikel 2 
Goedgekeurd wordt dat het Bureau Intellectueel Eigendom een bestemmingsreserves voor de 

investeringen van het Bureau vormt tot maximaal NAƒ 500.000,- (vijfhonderd duizend gulden) uit 
opbrengsten. 
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Artikel 3  
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom 2023-
2027.  
 

Artikel 4 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 
Artikel 5 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan. 
 

 
 

 
 

Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
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TOELICHTING 

 
BESCHIKKING RESERVES BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM 2023-2027 

 

Algemeen deel 
De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (hierna afgekort als: LvBIE) is gepubliceerd in 
Afkondigingsblad 2014, no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden. 

 
Krachtens artikel 16, eerste lid, van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1 
september de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau voor 

het volgende jaar aan de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 
(Minister van TEZVT) ter goedkeuring voor te leggen. Tevens voegt de directeur daarbij beleids- en 
financiële prognoses betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf jaar.  

 
Artikel 18, tweede lid, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, 
waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriële beschikking wordt bepaald. Het derde lid van 
hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriële beschikking, 

bestemmingsreserves te vormen.  
 
Omtrent de hoogte van de reserves heeft de regering in mei 2014 in de tweede nota van wijziging ten 
aanzien van artikel 18 het volgende geschreven.  

“Aangezien het BIE naar verwachting voldoende middelen zal kunnen verwerven, is in artikel 18 bepaald 
dat het BIE een reservefonds voor onverwachte tegenvallers en reserveringsreserves mag hebben, maar 
schrijft artikel 19 voor dat het surplus in de Landskas moet worden gestort. De Minister van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie zal de omvang van het reservefonds bepalen, en de 
mogelijke voorzieningen voor nieuwe projecten behoeven diens goedkeuring. De Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is voornemens om te bepalen dat het reservefonds 
niet meer dan één jaar lasten van het BIE mag omvatten (naar verwachting NAƒ 650.000,- 

(zeshonderdvijftigduizend gulden) omgerekend $ 365.000,- (driehonderdvijfenzestigduizend US 
dollars), en de voorzieningen niet meer dan NAƒ 180.000,- (honderdtachtigduizend gulden) omgerekend 
$ 100.000,- (honderdduizend US dollars). Dat zou betekenen dat het BIE aan de Landskas zal gaan 

afdragen zodra zijn balanstotaal groter is geworden dan NAƒ 830.000,- (achthonderddertigduizend 
gulden) omgerekend $ 465.000,- (vierhonderdvijfenzestigduizend US dollars).” 

 
Vullen en wijzigen reserves 
Het vullen van de reserves wordt pas definitief gedaan na de vaststelling en goedkeuring van de 
jaarrekening. De jaarrekening wordt vastgesteld door het Bureau, de goedkeuring van de jaarrekening 

wordt gedaan door de Minister van TEZVT bij ministeriële beschikking, op grond van artikel 6, van de 
LvBIE. De jaarrekening 2021 is op 25 augustus 2022 ingediend bij Minister van TEZVT.  
 
Afwijking 
In afwijking van de toelichting op het ontwerp van de LvBIE heeft het Bureau in overleg met haar 
stakeholders gekozen voor een geleidelijke opbouw van de reserves zodoende zij een bijdrage kon 
leveren aan de landskas. Uit de cijfers van de meerjarenbegroting blijkt echter dat het Bureau 

(voorlopig) volgens de huidige verwachting geen afdrachten kan doen aan de Landskas. Gelet op de 
economische ontwikkelingen van het land van 2017 to heden, als gevolg van de Orkanen Irma en Maria, 
en de bijkomende ontwikkelingen en impact van de COVID-19 pandemie, is de noodzaak voor het 
vormen van toereikende reserves door het Bureau onmiskenbaar geworden.  
 
Het Bureau wenst daarom het wettelijke reservefonds in 2022 op maximaal: NAƒ 1,000,000,- (een 
miljoen gulden) te stellen en vanaf 2023 jaarlijks bij te vullen met minimaal NAf 200.000 

(tweehonderdduizend gulden) tot het maximum van NAf 1.200.000 (een miljoen tweehonderdduizend 
guldens) wordt bereikt. Daarnaast heeft het Bureau een verzekering afgesloten voor ‘interruption of 
business’ voor een duur van drie maanden. Bij het bereiken van het maximum zal dit reservefonds 
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negen maanden lang eventuele verliezen kunnen dekken. Samen met de ‘interruption of business’ 
verzekering zal het Bureau één jaar lang de kosten kunnen dekken uit dit fonds. De ‘interruption of 
business’ verzekering is afgesloten om na een natuurlijke ramp de kosten van het Bureau voor een korte 
duur te kunnen dekken.  
 

Financiële paragraaf 

De aannames uit de toelichting op het ontwerp van de LvBIE blijken in de praktijk aanpassing te 
behoeven. In de ministeriële beschikkingen zoals tot nu toe vastgesteld zijn deze reserves dan ook 
vastgesteld op andere waarden dan wat verwacht was in de toelichting op het ontwerp van de LvBIE. 
Ook voor deze beschikking zijn de bedragen afwijkend ten opzichte van het ontwerp van de LvBIE. De 
bedragen zijn echter wel in lijn met de inhoud van de toelichting op het ontwerp van de LvBIE, met 

name een algemeen reservefonds om één jaar lasten van het BIE te kunnen dragen, alsook een 
voorziening voor materiele en immateriele vaste activa. 
 

Artikelsgewijs deel 
 

Artikel 3 

Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig geoordeeld 

om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in verschillende ambtelijke 
documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht en in de toelichting op de 
begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal plaatsvinden. Reden waarom het nuttig 
wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel heeft.  
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MINISTERIAL DECISION 
 

OF THE December 14, 2022 
 

MINISTER OF FINANCE 

 
AND THE 

 
MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, 

TRAFFIC AND TELECOMMUNICATION 
 
 

Considering: 
- that this initiative is in accordance with the opinion of the Council of Ministers; 
- that fiscal policy should be based on a multi-annual budgetary framework and macroeconomic 

forecasts of relevant variables; 
- that the execution of liquidity forecasts on a quarterly basis complicate effective public 

financial management; 
- that to ensure effectiveness, the revenues and expenditures of policy intentions that are 

included in the Government Agreement should be financially substantiated; 
- that to ensure effectiveness, the macroeconomic effects of policy intentions should be 

calculated; 
 

 
Given: 

- Article 38 of the Constitution; 
- Articles 1, first paragraph, subparagraphs b and f, 14 and 18 of the National Ordinance structure 

and organization of national government; 
 
 
 

HAS DECIDED: 

 
 

Article 1 
In this ministerial decision and the provisions based on it, the following definitions apply: 
a. Ministers: Minister of Finance and Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic 

 and Telecommunication; 
b. working group: the working group referred to in Article 2; 

c. Country: Sint Maarten. 
 
 
Article 2 
There is a Technical Working Group for Medium-Term Fiscal Policy Review, hereinafter referred to as 
the working group. 
 

 

NR.: 1411/2022 
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Article 3 
1. the task of the working group is: 

a. calculate a medium-term budget based on a ‘no policy change’ assumption for the country of 
Sint Maarten; 

b. draft a simplified overview of revenues and expenditures of policy intentions that are included 
in the budget and the Government Agreement; 

c. calculate the macro-economic effects of policy actions that are included in the budget and 
Government Agreement. 

2. The Ministers may, by Ministerial Decision, assign additional tasks to the working group that are 
appropriate within the framework of the tasks referred to in the previous paragraph. 

 
 

Article 4 
1. the working group consists of the following members: 

a. the President of the Central Bank of Curacao and Sint Maarten or his designated representative, 

also chairman of the working group; 
b. the Secretary-general and/or the concern controller of the Ministry of Finance of Sint Maarten; 
c. a policy advisor of the Cabinet of the Minister of Finance; 
d. a representative of the Economic Analysis & Research Department of the Central Bank of 

Curacao and Sint Maarten, to be appointed by the President of the Central Bank of Curacao and 
Sint Maarten; 

e. the Division head of Budget and Policy of the department of Finance of the Ministry of Finance 

of Sint Maarten; 
f. an Economist from the department of Economy, Transportation and Telecommunication of the 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication; 
g. the head of the Department of Statistics or the Statistician of the National Accounts of the 

Department of Statistics, of the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and 

Telecommunication. 
2. The working group will be supported by a secretariat from among the Central Bank of Curacao and 

Sint Maarten and the Ministry of Finance. 
3. The working group as well as the persons and representatives referred to in paragraph 1 are 

authorized to be assisted by civil servants or persons employed by the above-mentioned bodies and 
institutions in the performance of their duties as members of the working group. 

 
 

Article 5 
1. The working group may determine its own approach but will make use of the Macroeconomic 

Framework Foundations Tool (MFFT) of the Central Bank of Curacao and Sint Maarten for its 
calculations. 

2. The working group will draft at least four reports per year that will support the country of Sint 
Maarten in its budget cycle: 
a. February: multiannual projections of economic growth and inflation that serve as input of the 

draft amended budget of the current year; 

b. March: the calculation of the policy actions included in the draft amended budget of the current 
year; 

c. May: multiannual projections of economic growth and inflation that serve as input for the draft 
budget for the coming year; 

d. July: calculation of the policy actions included in the draft budget of the coming year. 
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Article 6 

This ministerial decision goes into effect from the date of signing and will be published in the National 
Gazette. 
 
 
Article 7 
This decision is cited as: Institution decision Technical Working Group for Medium-Term Fiscal Policy 

Review. 
 
 
 

 
 Philipsburg, 14 december 2022 
 Minister of Finance 

  
 
 Philipsburg, 
 Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic 
 and Telecommunication 
  
 

 
 
 
 
 

 
Objection: 

In accordance with the Articles 55 jo. 56, first paragraph, of the National Ordinance on Administrative Appeal 
Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), those affected by this decision may object this 
decision at the administrative authority which issued this decision, within 6 weeks after the day of issuance of this 
decision. 
 
Appeal: 
In accordance with the Articles 7 jo. 16 of the National Ordinance on Administrative Appeal Proceedings 
(Landsverordening Administratieve Rechtspraak), those affected by this decision may appeal this decision or at the 
Court of First Instance of Sint Maarten, within 6 weeks after the day of issuance of this decision. 
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MINISTERIAL ADMINISTRATIVE DECISION 

OF THE December 19, 2022 
MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH & SPORT  

 
 

                                                                                                                           No.: 2022/1265 
Considering: 
 

 that the Study Financing Program of the government of Sint Maarten affords qualified 
candidates the possibilities to pursue Higher Education in various countries; 

 that one of the objectives of this program, is that the individuals once trained will return to the 
island and will contribute towards its further development; 

 that the granting of study financing from the Government of Sint Maarten also takes into 
account the current and future labor needs for offices, professions or companies on the island; 

 that the Minister of Education, Culture, Youth and Sport is charged with establishing and 
publishing annually, a list of studies for which there is a need in Sint Maarten to facilitate the 
awarding of Study Financing to graduating secondary school students; 

 that the Government of Sint Maarten has contracted JS Consulting Service to conduct research 
into the short to medium term labor demand or workforce needs on Sint Maarten in order to 

facilitate the establishment of the Study Financing Priority List for 2023-2026; 
 that the proposed Study Financing Priority list 2023 represents the findings from the 

exploratory labor market needs research study namely: Labor Market Needs on Sint Maarten 
for the Study Financing Priority List 2023 – 2026. 

 
 Given: 

 
 National Ordinance on study allowance (Landsstudietoelagenregeling (A.B. 2010, GT no. 1 en A.B. 

2010, GT no. 30); 
 

HAS DECIDED 
 

Article 1 

To approve the research study “Labor Market Needs on Sint Maarten for the Study Financing Priority 
List 2023 – 2026” and the listing of educational qualifications, professions and job titles in the 2023 
Study Financing Priority List for the academic year 2023-2024. 
 
 

 Article 2 
 2.1    The listing pursuant to article 1, paragraph 2 shall be referred to as the 2023 Study Financing      

           Priority List.  
 2.2    The 2023 Study Financing Priority List shall be published in the National Gazette, local  
           newspapers, government information pages, study financing website and other necessary  
           forms of publication media. 
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Article 3 
This administrative decision shall enter into effect upon October 01, 2022.  
                     

     
 
                                                                               Philipsburg, 19 december 2022                                                                                     
                                                                               Minister of Education, Culture, Youth and Sport 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Objection: 

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

 

Appeal: 

Instead of a note of objection persons affected by this decision, in accordance with article 7 jo. 16, of the National Ordinance on Administrative 
Appeal Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within 
6 weeks after the day of sending or issuance of this letter.  
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2023 STUDY FINANCING PRIORITY LIST 

 
 
 

Aviation Science 
Aviation Management, (BS) / (MS) 
Airline Pilot 
Air Traffic Management/ Control (BS) 
Air Traffic Control 
Aviation Maintenance (BA) (Certificate) 
Aviation Electronics (BA) (Certificate) 
 
Business and Management (USM) 
Business Administration (BA) / (MBA) 
Accounting (BA) / (BA to CPA) 
Human Resources Management (BA) / (MA) 
Marketing (BA) 
Entrepreneur Studies (BS) 
Project Management (BA) 
 
Construction and Architectural Studies 
Construction Management (BS) / (MS) 
Electrical Engineering (BSE) / (MSE) 
Graphic Information Technology (BS) 
Software Engineering (BS) 
Architectural Design Technology (BS) 
Civil Engineering (BS) 

Building Science Emphasis 
Environmental Engineering Emphasis 
Structural Engineering Emphasis 

 
Education and Teaching 
Elementary Education (USM-EN), (BS) 
Secondary Education (BA) / (MA) 
Special Education (M.Ed.) 
Curriculum Specialist (MA) 
Teachers (M.Ed.) 

English 
Dutch 
Spanish 
French 
Historian Emphasis (BA) / (MA) 
Fine Arts Emphasis (Drawing, Painting, 

Handicraft) 
Music Emphasis (Voice Coaches and 

Trainers) 
Physical Education Emphasis 

 
Healthcare and Fitness 

Medical Doctors: 
Surgeons 
Optometrist 
Ophthalmologist 
Radiologist 
E R Doctor 
Neurologist 
Neurosurgeon 
Orthopedic doctor or Surgeon 
Osteopathic doctor  
Otolaryngologist 
Neuropsychic doctor 
Audiologist 
Psychiatrist 
 

Dental Hygienist (BS) 
Psychologist 
Nursing, (RN) / (BSN) / (MSN) 

Pediatric Nurse 
Dialysis Nurse 
Emergency Room Nurse 

Pharmacy Technician/ Assistant 
Pharmacist 
Radiology Technology (BS) 
Sports Management (BA) / (BS) 
Therapist (Sports) 
 
Hospitality and Tourism 
Hospitality Management (BS) / (MS) 
Culinary Arts (BA) / (MA) 
 
Information Technology and Computer Science 
Computer Information Systems (BS) / (MS) 
Cyber security (BS) 
 
Legal Studies (NL) 
Legislative Lawyers (BA) / (MA) 
Legal Assistant (BS) / (MS) 
Management Economie en Recht (MER) 
Notary 
 
Public Affairs and Policy Management 
Public Administration (BA) / (MPA) 
Public Policy and Management (MA) 
Legislative Analyst (BA) / (MA) 
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Public Safety 
Forensic Science (MS) 
 
Social Sciences / Liberal Arts 
Anthropology (MA) 
Archaeology (MA) 
Culture and Heritage Management (BA) / (MA) 
Game Development and Interaction Design (BA) 
Media and Entertainment Management (MA) 
Journalism (BA) 
Sports Psychology (BA) / (MA) 
School Psychology (BA) / (MA) 
Spatial Economics and Data Analysis (MS) 
Statistics (MS) 
Creative and Festival Arts / Carnival Studies (BA) 

(Costume designing, building, and 
Management Emphasis 

  
 

 
 
 
Vocational training/ Certification in: 
Radio Diagnostic Technician 
Operating Room Technician 
Biomedical Technician 
Cardiac Technician 
Automotive Mechanic 
Plumber 
Diesel Technology 
Iron Welder 
Carpenter 
Computer Repair 
Machinist (Lathe machine operator) 
Mixologist (craft of mixing drinks)/ Certified 
Bartender 
Couturier (Fashion Designer) 
Seamstress 
Tailor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA: Bachelor; MA: Master; BS: Bachelor of Science; BAE: Bachelor of Elementary Education; MS: Master of Science; M.Ed.: Master of Education; BSE: 
Bachelor of Science and Engineering; MSE: Master of Science in engineering; EN: English; NL: Study must be pursued in the Netherlands. No study 
financing but rather a study allowance is awarded for all programs offered at NIPA. USM: study financing will only be awarded to pursue this study 
at the University of St. Martin. Business Management (IBMS, IBS etc.) and Hospitality Management must be pursued at USM  
Sources and methodology 
The list of occupations has been compiled based on the recommendations in the approved Research Study Report:  Labor Market Needs on Sint 
Maarten for the Study Financing Priority List 2023 – 2026 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 20 december 2022 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 
 

 
NR.: 2022/1571 

 
in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van dhr. Francois Boasman, “General Manager Sint Maarten, ExecuJet Caribbean”, 

namens motorjacht (MY) AIR, d.d. 10 december, 2022, met betrekking tot het opstijgen en landen op 
het MY AIR in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type Airbus 
Helicopters Deutschland GmbH, MBB-BK 117 D-2, registratie M-PURE, waarmee VFR- vluchten 
uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint 
Maarten en naburige landen nadat toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;  
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 

luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 
 
gelet op: 

- Artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening; 

- Artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 
en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
Artikel 1 Algemeen 
Aan dhr. Francois Boasman, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste 

lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 
a. om vanaf 30 december, 2022 tot en met 16 januari 2023, met inachtneming van artikel 2 en 3 

van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het MY AIR; 
b. het opstijgen en landen geschiedt met helikopters, van het type Airbus Helicopters 

Deutschland GmbH, MBB-BK 117 D-2, registratie M-PURE, en genoemde voorwaarden in het 
bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven door de “Isle of Man Aircraft Registry (British Isles)”. 
 

Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het MY AIR. 
2. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het MY AIR, dient in samenhang met artikel 
2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden verleend door de bevoegde 
luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante frequentie 118.7Mhz. 
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 

contact te worden opgenomen met de luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te dienen, hetzij 
via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 
communicatiemiddel. 
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5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 
van de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst.  
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 
de luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op de juiste 
radiofrequentie. 

7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 
van het MY AIR zijn. 
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de luchtverkeersleidingsdienst   
9. Alle aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 

is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van 
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid 
van het bemanningspersoneel geldig te zijn. 

12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt 
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de 
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken. 
 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 
de inhoud van deze beschikking. 

2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 
volledig worden nageleefd. 
 
Artikel 4 Geldigheidsduur 
1. Deze beschikking treedt in werking op 30 december 2022 en is geldig tot en met 16 januari 2023. 
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 

 
Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie 
Namens deze, 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 

 

 

 

 

 

 
Bezwaar en beroepsprocedure 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Beschikking nummer: 1/2022 
Datum: 13 december 2022 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
Overwegende: 

dat krachtens beschikking nummer 11/2014 van de Electorale Raad van 9 juni 2014 de politieke partij 

Concordia Political Alliance Association is geregistreerd in het register van politieke partijen, 
bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, 
en dat krachtens beschikking nummer 2/2019 van de Electorale Raad van 22 oktober 2019 de 
aanduiding CPA is geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, 
van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
dat de politieke partij Concordia Political Alliance Association voor de laatstgehouden verkiezing 

van de leden van de Staten geen kandidatenlijst heeft ingediend; 
 
Gelet op: 
artikel 22, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Landsverordening registratie en financiën 
politieke partijen; 
 

HEEFT BESLOTEN: 
Artikel 1 
De aanduiding CPA van de politieke partij Concordia Political Alliance Association in het register 
van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen, wordt geschrapt. 
 
Artikel 2 

Deze beschikking treedt met onmiddellijke ingang in werking. 
 
Artikel 3 
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 
 
 
Sint Maarten, 9 december 2022 
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

During the month of October 2022, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the 
surplus in the money market by auctioning Certificates of Deposit (CDs) with longer maturities in both 
guilders (NAf.) and US dollars. As a result, the outstanding amount of CDs increased by NAf.30.8 million. 
In addition, the Bank maintained the percentage of the reserve requirement at 19.00%. Nevertheless, 
the amount of the required reserves decreased by NAf.16.7 million due to the lower base amount upon 
which it is calculated.1 
 

Base money2 increased by NAf.5.4 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.9.5 million), moderated by a decrease of currency in circulation (NAf.4.1 million). 
The increase in the current account balances was mainly the result of the net sale of foreign exchange 
to the Bank, the decrease in required reserves, and transfers by the government of Sint Maarten and 
pension funds from their accounts with the Bank towards their accounts at the commercial banks. 
However, the increase was moderated by the net purchase of CDs and transfers by PSB Bank N.V. 

(Postspaarbank) to its accounts with the Bank. 

 
The item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.2.3 million, mainly because of the decrease in 
the deposits of the commercial banks in Bonaire moderated by an increase in the deposits of the Dutch 
Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) and the Central Bank of Aruba. The deposits of the 
Ministry of BZK increased due to the payment of interest and principal on bonds issued by Curaçao and 
Sint Maarten held by the Dutch State, slightly offset by the transfer of liquidity support to the 

government of Sint Maarten in connection with the COVID-19 crisis. 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to
Assets 31-Oct-22 30-Sep-22 Liabilities 31-Oct-22 30-Sep-22

Claims on nonresidents 4,076.6 -5.7 Liabilities to nonresidents 258.3 -2.3

Gold 1,233.4 -24.7 Deposits of nonresidents in foreign currency 258.3 -2.3

Official reserves 2,843.3 18.9

Other 0.0 0.0

Domestic assets 612.5 -5.2 Domestic liabilities 3,366.4 19.1

Currency in circulation 538.3 -4.1

Claims on the government 276.5 0.5 Government deposits 184.8 -18.6

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 175.1 -18.5

Government agencies and institutions 276.3 0.3 Government of Sint Maarten 9.3 -0.2

Other 0.2 0.2 Former Central Government 0.1 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 0.0 -9.5 Liabilities to deposit money banks 2,420.8 23.6

Current account balances 0.0 -9.5 Current account balances 532.1 9.5

Certificates of Deposit 341.6 30.8

Required reserves 1,547.1 -16.7

Claims on other sectors 336.1 3.9 Liabilities to other sectors 222.5 18.2

Other assets 336.1 3.9 Deposits of other residents 162.8 14.4

Other liabilities 59.7 3.8

Capital and reserves 1,064.6 -27.7

Total assets 4,689.2 -10.9 Total liabilities 4,689.2      -10.9

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

(millions of NAf.)
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The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.18.6 million, mainly because of a 
decrease in the deposits of Curaçao (NAf.18.5 million). The decrease in the deposits of Curaçao was 
mainly due to the payment of interest to the Dutch State, moderated by the transfer of collected license 
fees for the month of September 2022 by the Bank. 

 
The item “Liabilities to other residents” increased by NAf.18.2 million, which was mainly due to the 
transfers by PSB Bank N.V. to its account at the Bank moderated by a decrease in the deposits of the 
General Pension Fund of Curaçao (APC) at the Bank. This decrease was caused mainly by transfers to 
APC’s accounts with the commercial banks, moderated by transfers from abroad and funds received 
from the Dutch State Treasury Agency in connection with an annuity loan taken over under the debt 

relief program that is held in the portfolio of APC. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.18.9 million, which 
can mainly be attributed to the net sale of foreign exchange by the commercial banks to the Bank. 

Furthermore, the transfers from the World Bank for the reconstruction of Sint Maarten, transactions by 
pension funds, and transactions by the Dutch Ministry of Finance regarding an annuity loan taken over 
from APC contributed to the increase of the item “Official reserves”. However, the transactions of the 

commercial banks in Bonaire moderated this increase. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.24.7 million due to 
the lower market value on the balance sheet date compared to the end of September 2022. The lower 
market value can be attributed to the reaction of investors in the international financial markets on a 
stronger dollar due to the interest rate policy of the Federal Reserve. 3 The decrease in the “Capital and 
reserves” item on the liabilities side of the balance sheet was related to the lower market value of the 

gold stock. 
 
Willemstad, December 19, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
3 At the end of July, the US Federal Reserve raised its key rate by 0.75 percentage point to 3.00%-3.25%. 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description: 

 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
building activities 

Date Issued 

BP#223/2021 
 

CUL DE SAC 
BETTY'S ESTATE 
ARBUTUS RD. #2 

C/A 014/2021,  

C/A 015/2021 

 

Residential 
25-Nov-2022 

 

BP#164/2022 
 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
VINEYARD 

PETREL DR. #18 

C/A 043/2006 

 
Residential 

25-Nov-2022 

 

BP#158/2022 
 

COLE BAY 
CAPE BAY 

INDIGO BAY DR. #2 

C/A 161/2014 

 
Residential 

25-Nov-2022 

 

BP#111/2022 
 

SIMPSON BAY 
AIRPORT 

AIRPORT RD. #50 

C/A 111/2016 

 
Commercial 

25-Nov-2022 

 

BP#068/2022 
 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
RICE HILL ESTATE 

BENNY GOODMAN DR. #3 
C/A 021/2005 Residential 

25-Nov-2022 

 

BP#058/2022 
 

LOW LANDS 
CUPE COY 

TIGRIS DR.#50 

C/A 193/1978 

 
Residential 

25-Nov-2022 

 

BP#056/2019 
 

LOWER PRINCE'S QUARTER 
BISHOP HILL 

ZURICH DR. #4 

C/A 101/2015 Residential 
25-Nov-2022 

 

BP#112/2018 
 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
DAWN BEACH 

KING HELMET ROAD #22 

C/A 44/2004 Residential 
29-Nov-2022 

 

BP#197/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MOUNT WILLIAM HILL 

WOOD'S DR. #15 

C/A 295/1983 

 
Residential 

09-Dec-2022 

 

BP#165/2022 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MADAME ESTATE 

GRENADA RD. #4 

C/A 117/1974 

 
Residential 

09-Dec-2022 

 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  
    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

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

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/
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BP#141/2022 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

TIGER RD.#13 

C/A 246/1969 

 
Other 

13-Dec-2022 

 

BP#267/2021 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

VERDE VALLEY DR. ##23 

C/A 290/2016,  

C/A 50/1963 

 

Residential 
16-Dec-2022 

 

BP#202/2019 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

VERDE VALLEY DR.# 8, 10, 

12, 14, 16, 18  

C/A 50/1963 

 
Residential 

16-Dec-2022 

 

BP#156/2019 

 

CUL DE SAC 

ST.JOHN’S ESTATE 

VOLCANIC ASH DR. #10 

C/A 5/2016 Residential 
16-Dec-2022 

 

BP#140/2021 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

VALLEY ESTATE RD. #93 

C/A 228/2009 

 
Residential 

16-Dec-2022 

 

BP#115/2022 

 

LITTLE BAY 

LITTLE BAY 

G.A. ARNELL RD. #9 

C/A 485/1987 

 
Residential 

16-Dec-2022 

 

BP#095/2020 

 

LOW LANDS 

MAHO BAY 

HUDSON RD. #26 

C/A 032/2014 

 
Residential 

19-Dec-2022 

 

BP#148/2022 

 

COLE BAY 

ORANGE GROVE 

MAHOE TREE DR. #9 

C/A 008/2013 

 
Residential 

20-Dec-2022 

 

BP#092/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

OYSTER POND 

CARVED SCALLOP RD. #16 

 

C/A 137/2013 

 
Residential 

20-Dec-2022 

 

 

Objection/Appeals clause: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative decision, on the basis of 

article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve 

Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may be 

submitted to the same administrative authority that made the administrative decision.  

Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with article 7 jo. 16, of the National 

Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at 

the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision. 

Hindrance 
Permit no. 

Applicant 
Location of 
Activities 

Certificate of 
Admeasureme

nt 

Description of Hindrance 
Activities 

Date Issued 

HP.22.017 
Firefly SXM 

B.V. 

CUL DE SAC 
EBENEZER ESTATE 

BERYL 
RICHARDSON RD 

#18 

RING ROAD 

STORING AND USING FUEL 
USING A GENERATOR (S) 

STORING CONSUMER 
FIREWORKS 

15-DEC-2022 
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Overzicht wetgeving 

 

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

 

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

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 
 

 

1 
 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Beoogde datum  

inwerkingtreding 

AB 2022, no. 57 

 
Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, ter uitvoering van 
artikel 13, tweede lid, van de 
Landsverordening minimumlonen 

(Landsbesluit vaststelling 
minimumlonen 2022) 
 

14 november 2022 01 januari 2023 

 
 

AB 2022. no. 60 

Regeling van de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, van 28 

november 2022, nr. IENW/BSK-
2022/279256, tot wijziging van de 
Regeling vergoedingen 
luchtverkeersdienstverlening BES in 
verband met een tijdelijke 
gedeeltelijke vrijstelling en van de 
Regeling aanwijzing luchtruim en 

luchtverkeersdienstverleners BES 
voor een enkele reparatie 
 

28 november 2022 01 januari 2023 

AB 2022, no. 64 Landsverordening van de 16e 
december 2022 houdende regels 
inzake de normering van 

bezoldigingen van 
topfunctionarissen in de publieke en 
semipublieke sector 

(Landsverordening normering 
topinkomens) 
 

16 december 2022 28 januari 2023 

AB 2022, no. 66 Landsverordening van de 16e 
december 2022 tot vaststelling van 
de jaarrekening van Sint Maarten 
voor het dienstjaar 2019  
(Landsverordening vaststelling 
jaarrekening 2019) 

 

16 december 2022 28 januari 2023 
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2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2022, no. 58 

 
 
 

Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 25 oktober 
2022, houdende bepalingen voor het 
houden van een proeftelling (Regeling 

“Pilot Census 2022”) 
 

 
 
 

25 oktober 2022 

 
 
 

19 december 2022 

 
 

AB 2022. no. 59 

Besluit van de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, van 24 
november 2022, nr. IENW/BSK-
2022/276318, tot wijziging van het 
Besluit erkende organisaties 

Schepenwet in verband met het 
actualiseren van de erkende 
organisaties en keuringsinstanties 
 

24 november 2022 02 december 2022 

 
 
 
 
 
 

AB 2022, no. 61 

Landsverordening van de 2de 
december 2022 tot wijziging van de 

Landsverordening op de 
inkomstenbelasting, de 
Landsverordening op de loonbelasting, 

de Landsverordening op de 
winstbelasting, de 
Logeergastenbelastingverordening,  de 

Verhuurautobelastingverordening, de 
Motorrijtuigenbelastingverordening en 
de Overdrachtsbelastingverordening in 
verband met de vestiging van een 
kantoor van de Wereldbank in Sint 
Maarten, de vestiging van douane-
voorinspectiepersoneel in Sint Maarten 

en maatregelen ter voorkoming van 
dubbele belasting bij tijdelijke 
kortdurende werkzaamheden binnen 
Sint Maarten 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

06 december 2022 

 
 

 
 
 

 
de artikelen I, 

onderdeel C, III, 

IV, V, VI en VII, 
onderdelen B en C 

die inwerkingtreden 
op 09 december 

2022 
 

 
 
 

AB 2022, no. 62 

Regulation of the Minister of Tourism, 

Economic Affairs, Traffic and 
Telecommunication of December 07, 
2022 to determine the maximum 
wholesale price and maximum retail 
prices for petroleum products 
(Regulation maximum prices 

petroleum products) 
 

 

 
  
 
07 december 2022 

 

 
 
 

09 december 2022 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2022, no. 63 

Regulation of the Minister of Tourism, 
Economic Affairs, Traffic and 
Telecommunication of December 15, 
2022 to determine the maximum 

wholesale price and maximum retail 
prices for petroleum products 
(Regulation maximum prices 
petroleum products) 
 

 
 
 
 

15 december 2022 

 
 
 
 

17 december 2022 

 
 

AB 2022, no. 65 

Landsverordening van de 2de 
december 2022 tot wijziging van de 
Landsverordening identiteitskaarten in 
verband met de toevoeging van 
identiteitskaarten voor 
geprivilegieerden, gelieerd aan 

intergouvernementele organisaties 

 
 
 
06 december 2022 

 
 
 

20 december 2022 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 
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Jaarplanning 2023 

Landscourant/ National Gazette  

 
 

Nummer Datum deadline 12:00 uur  Publicatiedatum 

   

1. Dinsdag 03 januari 2023 Vrijdag, 06 januari 2023 

            2.  Dinsdag, 17 januari 2023 Vrijdag, 20 januari 2023 

            3. Dinsdag 31 januari 2023 Vrijdag  03 februari 2023 

                  4. Dinsdag, 14 februari 2023 Vrijdag, 17 februari 2023 

5. Dinsdag, 28 februari 2023 Vrijdag, 03 maart 2023 

6. Dinsdag, 14 maart 2023 Vrijdag, 17 maart 2023 

            7. Dinsdag, 28 maart 2023 Vrijdag, 31 maart 2023 

8. Dinsdag, 11 april 2023 Vrijdag, 14 april 2023 

9. Dinsdag, 25 april 2023 Vrijdag, 28 april 2023 

10. Dinsdag, 09 mei 2023 Vrijdag, 12 mei 2023 

11. Dinsdag, 23 mei 2023 Vrijdag, 26 mei 2023 

12. Dinsdag, 06 juni 2023 Vrijdag, 09 juni 2023 

13. Dinsdag, 20 juni 2023 Vrijdag, 23 juni 2023 

14. Dinsdag, 04 juli 2023 Vrijdag, 07 juli 2023 

15. Dinsdag, 18 juli 2023 Vrijdag, 21 juli 2023 

16. Dinsdag, 01 augustus 2023 Vrijdag, 04 augustus 2023 

17. Dinsdag 15 augustus 2023 Vrijdag, 18 augustus 2023 

18. Dinsdag, 29 augustus 2023 Vrijdag, 01 september 2023 

19. Dinsdag, 12 september 2023 Vrijdag, 15 September 2023 

20. Dinsdag, 26 september 2023 Vrijdag, 29 september 2023 

21. maandag, 09 oktober 2023 Vrijdag, 13 oktober 2023 

22. Dinsdag, 24 oktober 2023 Vrijdag 27 oktober 2023 

23. Dinsdag 07 november 2023 Vrijdag, 10 november 2023 

24. Dinsdag, 21 november 2023 Vrijdag, 24 november 2023 

25. Dinsdag, 05 december 2023 Vrijdag, 08 december 2023 

26. Dinsdag, 19 december 2023 Vrijdag, 22 december 2023 

(2024)       1. Dinsdag 02 januari 2024 Vrijdag, 05 januari 2024 


