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

Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 BOASMAN, ELENCIA 
voorheen wonende te , , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 CRUZ CESAR ALBERTO 
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 
#15, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 MASSOT JENNIFER 
voorheen wonende P.O. BOX # 422 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 

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 GARCIA MARIA LYDIA 
voorheen wonende te BACK STREET # 81, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 POTKONJAK BRANKO 
voorheen wonende te , , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, door de 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 FRANCISCO-
RODRIGUEZ HIPOLITO voorheen wonende te 

C.A. CANNEGIETER STREET #125, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 september 2019, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 ILLIDGE JOSEPH ANDRE 
voorheen wonende 43 RUE DES ECOLES 

PRES-DE HAZEN, , F.W.I GRAND CASE , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
mei 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 PRENSA-
SANTANA YVELLISE voorheen wonende te 
C.A. CANNEGIETER STREET #58, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 september 2019, 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 27 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WILLIAMS CARLINE 
ELOISE voorheen wonende te 15 RUE DE 
CORALITA APT. 4, F.W.I FRENCH QUARTER, 

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

mei 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 BRUNEY JACKLINE 
DOLORES voorheen wonende te P.O. BOX 
802, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.03 mei 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 BROEKHUIZEN VAN-
CROES, MARIA voorheen wonende  ,  , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 VERBURGH FEMKE voorheen 
wonende te - -, , thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 september 
2019, 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 L & F CONSULTANT & 
MANAGEMENT voorheen gevestigd te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET # 19-A, 

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

op d.d.  04 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ATLANTIC 
CONSTRUCTION AND EQUIPMENT voorheen 
gevestigd te , , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ACS 
INTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE RD LOWLANDS , lowlands , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 NS 
PLUMBING N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD LA PALAPA 7, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06 
september 2019, 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 05 september 
2019, 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 LALCHAND 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET # 2, 

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

op d.d.  04 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BUILDERS PARADISE 
SUPPLIES N.V. voorheen gevestigd te 
WELGELEGEN ROAD #25, CAY HILL, CAY 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 
september 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 ALY SUPERMARKET N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 
112 , A.TH ILLIDGE ROAD , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2019, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ONCORE N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 8, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 september 
2019, 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 MARINE VACATION 
SALES TRAINING & CONSULTING N.V. 
voorheen gevestigd te OSPREY DR. 4 UNIT 2 

A & B JUANCHO YRAUSQUIN BLV.  
PHILIPSBURG ST. MAARTEN N.A., 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 augustus 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 BUILDERS SOLUTION 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT RD. 
#46, SUITE 7 G,, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 september 
2019, 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 20 september 
2019, 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 BRASSERIE 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD , LOW LANDS , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2019, 

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 september 
2019, 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 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. 06 september 2019, 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 05 september 
2019, 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 STIL FUN N.V. voorheen 
gevestigd te E. CAMILLE RICHARDSON 
STREET #2, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 september 2019, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CALHURST 
INTERNATIONAL N.V., voorheen gevestigd te 
EBENEZER ROAD 90 ST.MAARTEN, ST. 
PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan C.I.E.C. 
CONTRACTING N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE  ROAD  LOT 182 , lowlands , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 STRATEGIC INVESTMENT 
OF THE CARIBBEAN voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 69, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september 
2019, 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 04 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN KITES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #43-H, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN CREDIT 

BUREAU SINT MAARTEN voorheen gevestigd 
te BUSH ROAD 70, BUSH ROAD, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.23 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 ELIMAR ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE 
ROAD UNIT B 26 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 SUMME HOLDING N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 8, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 04 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GENOA JEWELERS (SXM) 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#29, PHILIPSBURG, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 CARIBBEAN GREEN 
SOLUTION N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 72, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 september 
2019, 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 20 september 
2019, 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 FOREVER FRAMES NV 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 6 
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 september 2019, door de 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 SUNFIT MANAGEMENT N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #50, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 ABIAZ N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT BLVD. 34-A, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 CCR ENTERPRISES N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #34-
B, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 FORTUNATO 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH.ILLIDGE ROAD 80 , A.TH ILLIDGE 

ROAD , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 SUPERBIKES N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #71, COLE BAY, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 ARAWAK NV voorheen 
gevestigd te AIRPORT BLVD. 45, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
september 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 CERALYN RESTAURANT 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #15, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 FRANSON 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 34 , lowlands , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2019, 

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 september 
2019, 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 SV 
DEVELOPMENT N.V voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD LA PALAPA UNIT 7, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 CARIBBEAN FLIGHT 
ACADEMY N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT RD # 58 SIMPSONBAY, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 CHARVINETTE N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #114, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 HARRIS & AIMABLE 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD 268 , A.TH ILLIDGE 

ROAD , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan SXM 96 DEGREES  N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 64-C, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 EL MINI MUNDO N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 80, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 CRYSTAL MASTHEAD 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
4-A / 108, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.23 september 2019, 
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 20 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JAIYA BAR 
AND RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd 
te RHINE DRIVE #130 , lowlands , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan SXM INVESTS INC. voorheen 
gevestigd te DIAMOND ESTATE DRIVE 1, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 GEETIKA CREATION N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT BOULEVARD, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE KING ARROW 

FOUNDATION voorheen gevestigd te ., , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.03 mei 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 MARS 21 
CORPORATION N.V. DBA HANABI voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 42 , lowlands , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 september 

2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SXM MARINE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 72, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2019, 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 HARBOUR WINDS 
DELIGHT N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT RD #82 A, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 DIJAMANT CAR RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT  ROAD 
#132, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, 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 20 september 
2019, 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 MPR 
RESTAURANTS AND CATERING 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.  19 september 2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan T.M.B. RESTAURANT N.V. 
voorheen gevestigd te MARIANNE ESTATE # 
18-A,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 ISLAND PLUS-
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT RD # 63, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FAME 
PRODUCTIONS N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE RD # 1, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.19 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 OSPAZ HARDWARE N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD # 
19 , A.TH ILLIDGE ROAD , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2019, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 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. 06 september 
2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan J & B ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 23, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 GIPSY CHARTER 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT BLVD. # 12 A-B, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 september 
2019, 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 20 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
SUMMERLANDS CORPORATION N.V. DBA 
ALADDIN voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD # 16, MAHO , lowlands , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 TAORMINA BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD CUPE COY 1, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 09 september 
2019, 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 september 
2019, 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 KHIDDION-G 
ENTERPRISES N.V. DBA GAB E'S / HOT 
TOMATOES CARIBBEAN CAFÉ voorheen 

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

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 HIGHWAY SUPRETTE 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#65, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2019, 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 WELL BEING SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE RD 
#278 , A.TH ILLIDGE ROAD , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2019, 

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 GOURMET CORNER 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 1, 
MAHO, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 LA MARGAN N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD #14 D 
SIMPSON BAY                                                         

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

uitgevaardigd is op d.d.  23 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan J.C.B RESTAURANT N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 80, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, 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 19 september 
2019, 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 ANGIE N.V. DBA OUT 
ISLAND TRADER/JEWELS OF THE ISLE 
voorheen gevestigd te CINNAMON GROVE 

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

op d.d.  17 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 TIRAMISU N.V. voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD  Z/N,, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, 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 september 
2019, 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 MAA  AASHISH N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT BOULEVARD 
# 9, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan J.J. HOLDINGS N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 63, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, 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 19 september 
2019, 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 RIALTO SXM N.V. 
voorheen gevestigd te CINNAMON ROAD # 12 
, LOWLANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOTAL BODY CARE N.V. 

voorheen gevestigd te ONYX ROAD #21, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ALFA 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
ARCH ROAD # 33, SUCKER GARDEN, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 augustus 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 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.19 september 2019, 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 18 september 
2019, 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 ARCEE EQUIPMENT N.V. 
voorheen gevestigd te COLE BAY 
INDUSTRIAL CENTER # 9 C , COLE BAY , 

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

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TROPICAL OCEAN 
DELIGHT voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
#17, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ELITE 
WELDING N.V. voorheen gevestigd te ARCH 

ROAD 63-B, SUCKER GARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 augustus 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 JUNGE MANAGEMENT 
SOLUTION voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD # 36-E CROWN REALITY, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 september 
2019, 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 FENOX COMPANY N.V. 
voorheen gevestigd te COLE BAY 

INDUSTRIAL CENTER 3 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TURTLE HOUSE N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 88, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 september 2019, door de 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2019, 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 HODGE 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
ARCH ROAD # 63-B, SUCKER GARDEN, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 juli 2019, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 KIN ELECTRONICS & 
ELECTRICAL COM. N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #51, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 september 
2019, 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 FINE STYLE PLUMBING 
& MAINTENANCE N.V. voorheen gevestigd te 
CULEBRA DRIVE #22, MIDDLE REGION , 

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

op d.d.  17 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan UNIVERSAL PRIVATE 
FUND FOUNDATION 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. 06 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2019, 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 OGANDA 
CULTURAL SHOP N.V. voorheen gevestigd te 
REMBRANDT PLEIN #27, MADAME EST, 

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

op d.d.  22 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 M.H. MAINTENANCE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 22, APT 2, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 
september 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GEORGE TRADING N.V. 
voorheen gevestigd te CORNER ROAD #65-A, 
PLAZA AIRPORT ROAD , SIMPSON BAY , 

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

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VASHDEV N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #98, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2019, 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 S.R.C. 
TRUCKING N.V. voorheen gevestigd te ARCH 
ROAD 14, SUCKER GARDEN, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 augustus 2019, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 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.19 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 september 
2019, 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 LA CASA DEL CIGAR N. 
V. voorheen gevestigd te CORNER PLAZA 
BLDG 65 AIRPORT ROAD , SIMPSON BAY , 

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

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan VICTORIA'S FASHION  
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#55 UNIT 3 & 4,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 06 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TELNIFIQUE 
N.V. voorheen gevestigd te ARCHIMEDES 
STREET #2, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 augustus 2019, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 MITAJO N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#134, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 september 
2019, 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 LAND & MARINE 
MAINTENACE REPAIR N.V. voorheen 
gevestigd te COLE BAY INDUSTRIAL CENTER   

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

op d.d.  17 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, 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 WOW 
DECOR N.V. voorheen gevestigd te 
AMSTERDAM SHOPPING CENTER # 40, 
MADAME EST, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2019, 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 YEE N.V. 
voorheen gevestigd te ARCH ROAD #7, 
SUCKER GARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 augustus 2019, door de Ontvanger 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 PANJABI CARIBBEAN 

N.V.C/O PIZZA HUT voorheen gevestigd te 
AIRPORT BLVD. 69, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.18 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DESIGN STUFF N.V., 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 5 
UNIT 5 PHILIPSBURG ST.MAARTEN , 

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

op d.d.  17 juli 2019, door de Ontvanger 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 september 
2019, 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 YIP N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #4, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 september 2019, 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 augustus 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TOGETHER 
CONTRACTORS N.V. ATT. DHR. GILBERT R. 
GERDING voorheen gevestigd te ARCH ROAD 

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

op d.d.  17 augustus 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan PRO CHOICE N.V. 
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD 
#23, CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DHIREN ENTERPRISES 
N.V., voorheen gevestigd te FRONT STREET 5 
UNIT 14 ST.MAARTEN , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 juli 2019, 

door de Ontvanger 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 oktober 2019, 
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 MARCUS MAIKEL 
WILFRED ZIJNDE DIR. VAN MAIKEL'S 
GARAGE N.V. voorheen gevestigd te AIPORT 
BOULEVARD #34, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 september 

2019, 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 27 september 
2019, 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 CORALIE INC. voorheen 
gevestigd te , , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 

2019, 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 RINO MANAGEMENT N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 4, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MAHARAJA'S 
ENTERPRISES N.V., voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET #72-B PHILIPSBURG 

ST.MAARTEN , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANTILLEAN 
FIRE & PROTECTION N.V. voorheen 
gevestigd te ALMOND GROVE ROAD #111A, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 05 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 DISPLAYING TRUTH 
FOUNDATION voorheen gevestigd te ., , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RYTAMS N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROA D # 113-C, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.19 
september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NAINANI 
INTERNATIONAL N.V., voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET #108 PHILIPSBURG 

ST.MAARTEN , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DONYA  
CARPET INC. N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD UNIT 3, 46, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EM PRODUCTIONS N.V. 
voorheen gevestigd te ., , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger 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 september 

2019, 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 SARACA N.V. voorheen 
gevestigd te UNION RD 88, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ONE X ONE N.V., 
voorheen gevestigd te OLD STREET 113 
ST.MAARTEN , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 juli 2019, door de 

Ontvanger 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 05 september 
2019, 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 EAST CARIBBEAN 

CELLULAR N.V. voorheen gevestigd te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET # 13, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 september 2019, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 GROUP JEAN CARDALI N.V. 
voorheen gevestigd te ., , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 

2019, 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 SECURITY COMFORT N.V. 
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD 

Z/N, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAMUSH ENTERPRISES 
N.V., voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
127 PHILIPSBURG ST.MAARTEN , 

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

op d.d.  02 juli 2019, door de Ontvanger 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 05 september 
2019, 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 FRONTSTREET CAFE # 
30, BV voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#30, PHILIPSBURG, ST MAARTEN, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 02 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 PARADISE FOUND LLC. 
voorheen gevestigd te 3275 DEER CHASE 
RUN, LONGWOOD, FL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 SIMPSON BAY MOTORS & 

MARINE SERVICES N.V. voorheen gevestigd 
te TOM BIN ESTATE DRIVE # 1,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEA FUN RIDING N.V., 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 6 
SUITE 2B PHILIPSBURG ST.MAARTEN , 

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

op d.d.  17 juli 2019, door de Ontvanger 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 05 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien 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. 01 augustus 2019, door de Ontvanger 

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

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PLAYA SOL 
INVESTMENTS S.A. voorheen gevestigd te - -
, , thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
mei 2019, door de Ontvanger 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 september 
2019, 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 SJG MOBILE WASHERS & 

CLEANERS N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD # 1, UNIT F, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.20 
september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHIVJI'S N.V., voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #10 
PHILIPSBURG ST.MAARTEN , 

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

op d.d.  17 juli 2019, door de Ontvanger 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 05 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SPICY CARIBBEAN 
WORLD N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET SUITE 4 5, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 augustus 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 AQUASKY N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET 28, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 SONABER N.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD #106, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TURANA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #68-A , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2019, 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 COOL BEANS N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET #69, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 september 2019, 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 26 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ATLANTIC & PACIFIC 
INVESTMENTS N.V. voorheen gevestigd te , , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 SOPARO N.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD #114, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 september 2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRIGHT 
STAR ACADEMY FOUNDATION voorheen 
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 231 , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  16 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2019, 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 DI WATCH & DESIGN N.V 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #68, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 02 september 2019, 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 26 september 
2019, 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 BEST 
BARGAIN N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 24, PHILIPSBURG, 

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

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 SOUL SEEKER N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 35, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 september 
2019, 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 september 
2019, 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 CANDLES BY DONNA 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
41 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 september 2019, door de 

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

 
 
 
 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2019, 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 DORE BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET #65, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september 
2019, 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 26 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

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

MANAGEMENT SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 
#71-1A,, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2019, 
door de Ontvanger 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 september 
2019, 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 SUNSHINE CAR RENTAL 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#2, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.23 september 2019, 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 september 
2019, 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 

CONSULT.BUR.FOR GEN.LAB.AND SOCIAL 
AFFAIRS N.V. voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIDGE ROAD # 24 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2019, 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 ENKAY N.V. DBA 
DIAMONDS JEWELERS voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #74, PHILIPSBURG, 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 september 2019, 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 26 september 
2019, 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 DESSIREE 

FASHION GLAM N. V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 100, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 THALGO CLINIC 
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #15, UNIT #4, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 
september 2019, 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 september 
2019, 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 HAPPY GARDEN N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 15, 
, SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2019, 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 U.S.B. HOLDING N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 02 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 ELEGANCE 

VACATIONS TRAVEL N.V. voorheen gevestigd 
te BACK STREET 29, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 LANGUAGE 
LEARNING DBA INSTITUTE FOUNDATION 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 30, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2019, 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 HOOK-UP EMPLOYMENT 

AGENCY voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIDGE ROAD # 11 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2019, 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 BIBA MANAGEMENT N.V. 
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD 
33, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 20 augustus 2019, 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 26 september 
2019, 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 ER MAR UPHOLSTERY & 

FABRIC CENTER N.V. voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER STREET # 62, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 THE WISH DANCE CLUB 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#61-A, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.23 september 2019, 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 september 
2019, 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 KITCHENS ALACARTE 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
29 C , SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 A & C PROPERTY 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE #64, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 24 september 2019, 
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 26 september 
2019, 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 FASHION 

CAPITAL N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 46, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 VANCEL N.V. DBA PHILO 
BAR & RESTAURANTPHILO BAR & 
RESTAURANT voorheen gevestigd te 
AIRPORT BLVD. 1018, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2019, 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 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.  16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 ARTISTS OF THE 
ISLANDS N.V. voorheen gevestigd te 
CINNAMON GROVE 36,C/O ART GALLERY 

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

op d.d. 18 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 FASRA N.V. DBA IRMA 

CARIBBEAN GRILL voorheen gevestigd te 
BACK STREET 53, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ADMIRAL 
SHIPPING AGENCY (WINDWARD 
ISLANDS) N.V. voorheen gevestigd te 
SOUALIGA DRIVE # 16, PHILIPSBURG, 

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

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2019, 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 MAISON EN PROVENCE 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
41 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 BANOO ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
101 COLE BAY, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 september 2019, 

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 26 september 
2019, 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 GLORY ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 
#47,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, 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 september 
2019, 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 AJ'S 
ENTERPRISE N. V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET 110 C, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.11 september 

2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

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

P.G.MANAGEMENT AND CONSULTING N.V. 
voorheen gevestigd te A.T.ILLIDGE ROAD # 
92 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 BEST WEST 
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET #166, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN 

JASPER BAR AND RESTAURANT N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET #63, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2019, 
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 23 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANGEL BABY 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 
107, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.11 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2019, 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 SAPPHIRE BEACH CLUB 

voorheen gevestigd te 147 LOWLANDS 
CUPECOY ST.MAARTEN , LOWLANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 CRAVE 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. 24 

september 2019, 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 26 september 
2019, 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 HAYGERSU 

N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 46, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2019, 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 23 september 
2019, 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 AQUASKY N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET 28, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 september 2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST. LOUIS CAR RENTAL 

N.V. voorheen gevestigd te #6 IMPASSE DES 
ANDREW , F.W.I , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 DREAM CHASERS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
111, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 september 2019, 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 26 september 
2019, 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 HOFMAN 

LEGAL SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER STREET #26., 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, 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 23 september 
2019, 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 CARIBBEAN BUSINESS 
SUPPLIES ( ST.MAARTEN) N.V. voorheen 
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD #74, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2019, 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 TELADVANCE 

N.V. voorheen gevestigd te A.T.ILLIDGE 
ROAD 106 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 september 2019, 
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 01 oktober 2019, 
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 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. 24 september 2019, 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 26 september 
2019, 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 JATE ENTERPRISES N.V. 

voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STR # 46, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2019, 
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 september 
2019, 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 JENNIFER 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET #79, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 september 
2019, 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 september 
2019, 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 TOKOLUSH CHARTERS 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
12 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 FORMEDABLE 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE RD # 67 COLE BAY, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 24 september 
2019, 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 26 september 
2019, 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 JMPH IMPORT & EXPORT 

N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 46, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, 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 september 
2019, 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 JIOA 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET 52, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 september 
2019, 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 september 
2019, 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 UNITED FEDERATION OF 

THE WINDWARD ANTILLES DBA UFA 
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD 
#46-C , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 september 2019, 
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 01 oktober 2019, 
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 ISLE D' IVOIRE N.V. 
voorheen gevestigd te CUPECOY BEACH 
CLUB, LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 september 2019, door de 

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

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 MARUTI 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.  25 september 2019, 
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 23 september 
2019, 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 LOIMSER N.V. voorheen 
gevestigd te BUSH ROAD 93, CUL DE SAC, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2019, 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 WORLD 

SHARE DEVELOPMENT N.V. voorheen 
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 24 
UNIT-C , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 september 2019, 
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 01 oktober 2019, 
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 KAYCE N.V. DBA 
VOYAGER voorheen gevestigd te BACK 
STREET 10, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 september 2019, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 PARIS 

BEAUTY SALON N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET #76 D, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2019, 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 23 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan N MUSKANDHI 
ELECTRONICS N.V., voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE ROAD #14 ORANGE 
GROVE ST.MAARTEN, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PLANETA CHIANTI N.V. 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 8 , 
lowlands , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 
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 MAA AMBE N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET #18, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARTNERSHIP FOR SELF 
DEVELOPMENT DBA INVESTMENT CLUB 

voorheen gevestigd te P.O. BOX 5343, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 
 

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

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NETPRO ST.MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te WELLINGTON RD 
# 6-D, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 september 2019, door de 
Ontvanger 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 september 
2019, 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 AIROCEAN 
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 87 UNIT 2 , SIMPSON BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 september 
2019, 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 01 oktober 2019, 

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 NISHITOM FOOD 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. 02 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 PATRICK'S 
DEURWAARDER EN INCASSO N.V. voorheen 

gevestigd te BACK STREET #49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, 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 september 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NO.1 LINGERIE 
PARADISE 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.20 september 2019, door de 
Ontvanger 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 september 
2019, 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 BALLAST NEDAM 
CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te ARCH 

ROAD 10 , SUCKER GARDEN , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 september 2019, 
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 01 oktober 2019, 

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 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. 24 

september 2019, 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 26 september 
2019, 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 PREMA 
HOLDINGS N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET #21 PHILIPSBURG, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, 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 23 september 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan OLANI N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT BLVD. 35, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.20 
september 2019, door de Ontvanger 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRANDY JOE 
LIMITED N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 8 , SIMPSON BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 

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 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. 26 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 SOLID WOOD 
FURNITURE N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET # 21, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2019, 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 september 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ONE LOVE 22 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.20 september 2019, door de 
Ontvanger 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

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

gevestigd te AIRPORT ROAD 46 , SIMPSON 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE ULTIMATE GAME 
STORE N. V. voorheen gevestigd te WELFARE  
ROAD C -18, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 september 2019, 
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 26 september 
2019, 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 BAGEL 
PLACE N.V. voorheen gevestigd te BACK 

STREET 66, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2019, 
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 23 september 

2019, 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 OXYGENE 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 43, 

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

op d.d.11 september 2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DARYA CONSTRUCTION 
INC. N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD UNIT 3 46 , SIMPSON BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

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

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 2019, 

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 YUE WAH STORE N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET #166, 

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

op d.d. 27 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 28                                         Datum: 22 november 2019 

   P a g i n a  | 58 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2019, 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 VEENA 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BACK STREET 21,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2019, 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 23 september 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
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.20 september 2019, door de 
Ontvanger 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 september 
2019, 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 DVD 
CONCEPT N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD LA PALAPA UNIT 7 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 september 2019, 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 30 oktober 

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Casper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BENNETT & 
ROMER PARTNER voorheen gevestigd te P.O. 

BOX # 1005, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 25 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLUE WATER CHARTERS 
N.V. voorheen gevestigd te C/O MARY ANN 

PERKINS, 506 ENGLISHTOWN RD, 
MONROE TOWNSHIP, NJ 08831, U.S.A, 
U.S.A, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
september 2019, 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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RIVIERRA N.V., voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD 6 LOWLANDS 
ST.MAARTEN, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.19 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ESSENTIAL 
RIDERS N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD 12 , SIMPSON BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

2019, 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 F.M. CONTRACTING N.V. 
voorheen gevestigd te YOGESH BUILDING, 
CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 28                                         Datum: 22 november 2019 

   P a g i n a  | 60 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ROMANESTAR, DBA 
ROMANESTAR voorheen gevestigd te WELL 

ROAD UNIT 19-C COLE BAY ST.MAARTEN, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.19 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EUROPEAN 
JEWELRY N.V. DBA ANGELIQUE voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD 2022/MAHO 
REEF VILLAGE , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 september 2019, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

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

ROAD 33, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan SINT MAARTEN POWER 
BOATS N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD 16 UNIT 9, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 september 2019, 

door de Ontvanger 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 09 september 
2019, 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 HOME CARE 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD LA PALAPA 7 & 8 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ADCON GROUP N.V., 
voorheen gevestigd te P.O.BOX 3007, , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2019, 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 FLOWER 
ENTERPRISES voorheen gevestigd te 

APRICOT ROAD, ST.PETERS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.18 september 2019, 
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 september 
2019, 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 ISLAND CONCRETE 
PRODUCTS N.V. voorheen gevestigd te THE 
KEYS LANE2 # 6 , SUCKER GARDEN , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 AIR-FIN HOLDING SINT 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT BLVD. #38, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2019, 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 T.N.T CAR 
RENTAL N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET 46, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.11 september 2019, 

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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MEDIAN 
AVIATION N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD LA PALAPA UNIT10 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 AIRPORT DUTY FREE 
TRADERS N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 105, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 28                                         Datum: 22 november 2019 

   P a g i n a  | 63 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

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

FASHION N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET #99 , PHILIPSBURG, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MOON SO BLUE N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET # 42 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 augustus 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september 
2019, 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 AMERICAN CAR RENTAL 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD. 
108 UNIT A, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  23 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september 
2019, 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 VIMAX (SXM) 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD #74, A.TH ILLIDGE 
ROAD, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.23 
september 2019, 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 09 september 
2019, 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 NON-STOP 
TAVERN N.V. DBVA NEW MUSIC CAFÉ 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 344 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen 
  

 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 05 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan STARTIING BLOCKS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET #35, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 augustus 2019, door de Ontvanger 

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

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

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 FUN IN THE 
SUN NV voorheen gevestigd te GREATBAY 

MARINA (CHESTERFIELD REST.BAR, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 IJSSALON 
GELATI I GEMELLI N.V. DBA GIO'S voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD MAHO PLAZA 
SHOP 21 , LOWLANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, 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  2019, nummer 28                                         Datum: 22 november 2019 

   P a g i n a  | 65 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan S.S. SANDALS AND 

SHELLS N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET 15, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 12 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 SEPTEMBER 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan IKECHI N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 125, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 INTERNATIONAL YACHT 

COLLECTION N.V. voorheen gevestigd te ISLE 
SOL MARINA 0, SIMPSON BAY, ST. 
MAARTEN, , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WOW DECOR N.V. voorheen 
gevestigd te AMSTERDAM SHOPPING 
CENTER # 40 , MADAME ESTATE , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, 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 VOLKER STEVIN 

CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te P.O. 
BOX 359, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 september 
2019, 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 CARIBBEAN SEGWAY 
TOURS N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 69, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 september 

2019, 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 11 september 
2019, 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 LACHU ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te JOBCO 
WAREHOUSES # 2, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.10 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 CARLOT TILING 
COMPANY N. V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET ST  MAARTEN   116 , PHILIPSBURG 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 BEST CUISINE N.V. 

voorheen gevestigd te LA PALAPA CENTER 
UNIT 7 & 8 AIRPORT ROAD # 82, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 
september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 sepember 
2019, 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 ANTHONY JEWELRY 
REPAIR SHOP 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.  02 september 

2019, 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 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

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

N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET # 
188, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 CELLULAR ZONE N.V. 
DBA SAME voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 129 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, 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 GROUP 
IMPERIO IMPORT & EXPORT N.V. voorheen 

gevestigd te EASTER CACTUS DRIVE 1, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 september 2019, 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 11 september 
2019, 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 JOYCELYNE E. O. GELEZ-
BULLAND AANSPR. STELLEN JOSS 
ENTERPRISE N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD UNIT 108-4A, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
september 2019, 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 11 september 
2019, 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 MILAD 
FASHION N.V. voorheen gevestigd te BACK 

STREET  31, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.10 september 2019, 
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 12 september 
2019, 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 CIVIL ENGENEERING 
CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET 66 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 september 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, 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 R & C 

IMPORT N.V voorheen gevestigd te EASTER 
CACTUS ROAD #16, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 september 
2019, 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 12 september 
2019, 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 FLAMINGO FOOD & 
BEVERAGE N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD UNIT 1 # 108, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 

september 2019, 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 11 september 
2019, 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 NIMER 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET # 62, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 september 
2019, 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 12 september 
2019, 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 FASHION FOR ANGELS 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 96-
C , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan STICHTING 

RESCUE A - TEAM voorheen gevestigd te 
SUCKERGARDEN ROAD #49, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DIESEL 
OUTFITTERS N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 32 BOBBY'S MARINA, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan OOSTBURG & KEYZER N.V. 

DBA CHRISTINE'S BEAUTY SALON voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY #37, BILLY 
FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.10 
september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 HEBO N.V. voorheen 
gevestigd te BACKSTREET #59 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 september 2019, 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 13 september 
2019, 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 BOB'S TOURS & 

CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te C/O 
JEFFREY BRYSON 10002 VALZ DR. 
HILLSBORO MISSOURI USA 63050, , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 september 
2019, 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 10 september 
2019, 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 ALEA N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 111, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 OPM N.V. DBA SAND BAR 

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.10 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 IT'S OK FASHION N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET 66 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 september 2019, 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 13 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan S.P. & C.C. ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te P.O. BOX 802, , 

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

2019, 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 10 september 
2019, 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 YOUSEF MOHAMMED R. 
ALGHOOL T.B.V ALGHOOL ENTERPRISES 
N.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.  09 september 2019, 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 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan DIRECTOR: FARID HADJ-
NASSA / NAJIMA HARCHOUNE OROMANIA 

N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 321, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 KWADZ N.V. voorheen 
gevestigd te BACKSTREET 17A, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 28                                         Datum: 22 november 2019 

   P a g i n a  | 73 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST.MAARTEN QUARTER 
DEVELOPMENT voorheen gevestigd te C/O 
ERNST & YOUNG DUTCH CARIBBEAN, , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 september 

2019, 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 10 september 
2019, 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 ANDECO 
MANAGEMENT AND ACCOUNTING 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.  09 september 2019, door de 

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

 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb 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 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 DHR. RAJESH ARUJA DIR 
VAN MAHADEV N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 18 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 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. 13 september 2019, 

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

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, 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 AQUABUS N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 58, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb 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 september 2019, door de 

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

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 CHAWLA RAMESH EN 
TORO ALS DIREKTEUR VAN MOTUNE N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET 73 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, door de 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 
ESCAPE REALTY N.V . voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD #25, BILLY FOLLY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 september 
2019, 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 september 
2019, 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 ARCADIS ST. MAARTEN 

N.V. voorheen gevestigd te SR. MODESTA 
ROAD # 21-2, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 PORT PROVISIONING 
N.V. voorheen gevestigd te ISLE DEL SOL, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 PARWANI CHANDRESH 

JETHANAND ALD DIR. VAN NITYANANDA 
SWAMI N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET # 62 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 september 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JAC'S 

HOSPITALITY SERVICES N.V. DBA BON 
APPETTITE 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. 13 

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, 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 ARTIZAN 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.  09 
september 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

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

2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan RANCHO CARIBE N.V. DBA 
RANCHO ARGENTINA GRILL voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD #28,, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.10 
september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

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

 
 

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

2019, 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 OASIS BEACHWEAR N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 7 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

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. 13 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen 
  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, 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 ASDIP N.V. 
DBA MATILDA'S voorheen gevestigd te 
WELFARE RD # 76, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2019, 

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

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan RYTAMS N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROA D # 113-C, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.10 

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 OPAL BEAUTY N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET #45 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, 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 16 september 
2019, 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 HILLOAKES 

ENTERPRISES N.V. DBA BANANA'S 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 113, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 september 2019, 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 september 
2019, 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 ASHTROM ST. MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te DIAMOND ROAD 
#4 APT 1, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAFETAN DISTRIBUTION 

N.V. voorheen gevestigd te PERIDOT STREET 
# 6 A, BILLY FOLLY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 PRUJO N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET 90 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 

L.H.ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 130B,, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 13 september 
2019, 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 september 
2019, 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 ATC SINT MAARTEN N.V. 
voorheen gevestigd te ONYX ROAD # 2, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAMBHWANI N.V. DBA 

HOME ESSENTIALS voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE SHOPPING CENTER # 1, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 SILVER & GOLD N.V. DBA 
PARKY'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.  11 september 2019, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 MR. KARIM 

M.A. KOMLA DIR. OF TRANSGLOBE 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 12,, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 september 
2019, 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 september 
2019, 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 ATLANTIC & PACIFIC 
INVESTMENTS N.V. voorheen gevestigd te 
PLAZA DEL LAGO # 15, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAMPAN N.V. DBA ARTECA 

voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
CENTER 19, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 SWAMI COORPORATION 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 94 
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 ALEXAM N.V. 

DBA DEVCOM-SXM voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD LA PALAPA # 2, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 
september 2019, 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 september 
2019, 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 ATLANTIS SPORTS LOUNGE 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
#106, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 SARIN N.V. voorheen 

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

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 THE BIG FIVE CAFE N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET# 66 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 BLOOMING 

BASKETS N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD LA PALAPA Z/N, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 
september 2019, 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 september 
2019, 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 AU TEMPS DES FLEURS II 
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.  09 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 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.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 YOUNG AND VIBRANT 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 
PLAZA 21 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 september 2019, 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARAIBES 

AIR CARGO N.V. DBA FREIGHT CARGO 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD Z/N, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, 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 AVALON 
CONSULTING 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.  09 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 SHREE SHIVA 

N.V. DBA STYLE 108 voorheen gevestigd te 
BACK STREET #108, PHILIPSBURG, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, 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 13 september 
2019, 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 DONALD CANNEGIETER 
CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET 56, , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 september 

2019, 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 11 september 
2019, 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 ROMAC FINANCIAL 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 54, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 16 augustus 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CONSOLIDATED 
MANAGEMENT CONSULTING N.V. voorheen 
gevestigd te AMARANTHUS RAOD # 1 / VAN 
GOGH STRAAT 64, MADAME ESTATE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SIED PROPERTIES N.V. 

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

op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 INTECH INTERNATIONAL 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
64, DE WEEVER BLD. COLEBAY, OR 
AIRPORT RD # 64 A 3 , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 september 
2019, 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 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BASSARMAL'S N.V. DBA 

FREEPORTSCHOP INTERSHOP voorheen 
gevestigd te EMMAPLEIN 9-B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan PRO LINE MUSIC N.V. 
voorheen gevestigd te REMBRANDT PLEIN # 
8, MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 SILKWAY 

TRADING N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY # 76-F, BILLY FOLLY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.10 september 2019, 
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 16 september 
2019, 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 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.  11 september 2019, 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 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BING BING STORE N.V. 

voorheen gevestigd te A.C.CANNEGIETER 
STREET #40,, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan S.F.C. PROPERTIES N.V. 
voorheen gevestigd te JOHAN VERMEER 
STREET # 2, MADAME ESTATE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2019, 

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

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SIMPSON 

BAY ART GALLERY N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #130, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 INNOVATIVE MARKETING 
CREATIONS N.V. voorheen gevestigd te 
SIMPSONBAY ROAD 109 , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 september 

2019, 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 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CONFRIBRO N.V. DBA 

CONFIDENCE INSURANCE BROKERS 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBETH 
ROAD # 43, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumb 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.  09 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 SIMPSON BAY ESTATES 

N.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY 
ROAD #101,, BILLY FOLLY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.10 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ARCHELUS, FEKY DBA 
ARCHELUS TAILOR SHOP voorheen gevestigd 
te TROPICAL APT. #22 SUCKERGARDEN 
ROAD , Suckergarden , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, door de 
Ontvanger 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 16 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BARGAIN TOWN N.V. 

voorheen gevestigd te E. CAMILLE 
RICHARDSON STREET #31-B,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 19 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb 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.  09 september 2019, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 SIMPSON BAY LAGOON 

DEVELOPMENT 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.10 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb 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.  11 september 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 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. 26 augustus 2019, door de Ontvanger 
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 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SHREENATH ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te VAN GOGH 
STRAAT# 4, MADAME ESTATE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SIMPSON 

LEATHER N.V. DBA MALEVO & NATIVA 
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.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YUPPIE N.V. DBA MABRIMA 
MANAGEMENT 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.  11 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 BOANSHE N.V. voorheen 

gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 112, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 30 augustus 2019, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan TAKE SIX PUB N.V. voorheen 
gevestigd te REMBRANDTS PLEIN #15-16,, 
MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ST.MAARTEN PLUMBING 

COMPANY (SPC) N.V. voorheen gevestigd te 
P.O.BOX 359, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.10 september 2019, 
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 12 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan WRANGLER N.V. DBA 
MONCHIE'S voorheen gevestigd te SUCKER 
GARDEN ROAD #49, , UPPER PRINCESS 
QUARTER , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2019, door de 

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

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 28                                         Datum: 22 november 2019 

   P a g i n a  | 91 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHINA 

INTERNET CAFE N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET # 138, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 10 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TESI FINANCIAL 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
VAN GOGH STRAAT 64, MADAME ESTATE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 THE SAVING PIT N.V. 

voorheen gevestigd te JOBCO PLAZA WARE 
HOUSE 3, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.10 september 2019, 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 11 september 
2019, 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 GUJAR AJUDIA PRASAD 
ALS DIREKTEUR GESTELD VAN BAJRANG 
N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET 15 
APT. B , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 september 2019, 
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 11 september 
2019, 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 CONNIE'S CASUAL 

CONCEPT N.V. voorheen gevestigd te JOBCO 
WAREHOUSE #12, COLEBAY, , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 10 september 2019, 
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 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FOR BOBY & 
I N.V. voorheen gevestigd te VAN 
ROMONDTSTEEG SHOP # 5, 2B ST. 
MAARTEN, MADAME ESTATE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VANDANA 

N.V. DBA VARIETY CENTER voorheen 
gevestigd te BACK STREET # 40, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 ATLANTECH DIVE 
SERVICES 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.  12 september 

2019, 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 11 september 
2019, 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 T.B.V. 

MIRWANI HIRAND ATUMAL DIR VAN 
FAYVA'S ENTERPRISES N.V. voorheen 
gevestigd te HENDRIK STRAAT # 4, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 september 2019, 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 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GLOBAL 
CONNEXIONS N.V. voorheen gevestigd te 
WALTER J.A. NISBET ROAD 53, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 YACHT CHANDLES N.V. 

voorheen gevestigd te ISLE DE SOL, AIRPORT 
ROAD UNIT F-1, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 BEST WEST INDIES 
ALUMINIUM N.V. voorheen gevestigd te C/O 
FORUM TEAK DISCOUNT, UNION ROAD 
#139. P.O. BOX 2057 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 september 
2019, 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 12 september 
2019, 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 KARIBI N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD #38, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, 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 P & D 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER STREET 59, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 september 2019, 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 12 september 
2019, 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 SIMPSONBAY FOOD 

EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 27, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 FOOD EXPRESS 
COLEBAY N.V. DBA LIDO FOOD CENTER 
voorheen gevestigd te C/O MARKET GARDEN 
WELFARE ROAD # 109 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 september 

2019, 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 16 september 
2019, 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 ISLAND 

FINISHING TOUCH N.V. voorheen gevestigd 
te JOBCO PLAZA UNIT # 1, WELLINGTON, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VIVIENE 
SUPPLIER   N.V. voorheen gevestigd te 
CANNEGIETER STREET #14 UNIT 2-A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 september 
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAHARA REALTY N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #15, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 september 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumb, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, 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 BUILDING 
MATERIALS UNLIMITED N.V. voorheen 
gevestigd te C/O JANET WOODLEY-
PETERSON VIRGIN GORDA DRIVE 044 , 
LOWER PRINCESS QUARTER , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 september 2019, 
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 12 september 
2019, 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 ISLAND 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD #1, LOW LANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 11 september 2019, 
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 13 september 
2019, 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 
DREAMS N.V. DBA TRADE WIND YACHTS 
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.  09 september 

2019, 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 12 september 
2019, 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 LE BEC FIN N.V. voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY RD # 25, BILLY 

FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.11 

september 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 VIA BAHIA N.V. DBA 
ROYAL BRASIL voorheen gevestigd te 
LOWLANDS 119 , LOWLANDS , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  12 september 2019, 
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 13 september 
2019, 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 BREEZE BEACH 

BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 43, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 12 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2019, 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 AHM 
CREATIONS N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 65- A C, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 september 
2019, 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 BARCLAY'S CARIBBEAN 

PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #89, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, 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 BEAUTIFUL TREASURE 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
72-B , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 september 2019, 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 13 september 
2019, 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 EFB PROPERTIES N.V. 

voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 september 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019, 
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 ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF "ALBO" SINT MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te KANGAROO ROAD 
#27, BELAIR, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2019, 

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 12 september 
2019, 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 INNOVATED SOLUTION 

MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 40, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 september 
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september 
2019, 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 BLUE PRINT N.V. 
voorheen gevestigd te C/O J DILIP, P.O. BOX 
5230, , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 september 2019, 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 13 september 
2019, 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 ELFROMA N.V. voorheen 
gevestigd te C/O INT'NAL CORP TRUSTCO 

SXM N.V. FOURESS BLDG, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 12 september 
2019, 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 
 
Bij exploot dd. 7e november 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E. N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 
verzoeke van Guana Bay Beach Owners 
Association, gedomicilieerd ten kantore van 
mr. E. R. C. De Haan op St. Maarten, aan 
Guana Bay 12 Ltd., gevestigd op Nevis, zonder 
bekende vestigingsplaats aldaar. BETEKEND 

een door de ondergetekende deurwaarder 
opgemaakt proces-verbaal van 7e november 
2019, houdende executoriaal derden beslag 

onder Guana Bay 12 Ltd. als in voormeld 
proces-verbaal omschreven.  
 
De aspirant deurwaarder 

Danica E. N. Zichem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 27 september 
2019, 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 ERFGENAMEN HENRY, 
ALBERT B. voorheen wonende te - -,  thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2019, 

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

 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot dd. 7e november 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 

verzoeke van Guana Bay Beach Owners 
Association, gedomicilieerd ten kantore van 
mr. E. R. C. De Haan op St. Maarten, aan 
Guana Bay 12 Ltd., gevestigd op Nevis, zonder 
bekende vestigingsplaats aldaar. BETEKEND 
een door de ondergetekende deurwaarder 
opgemaakt proces-verbaal van 7e november 

2019, houdende executoriaal derden beslag 

onder De stichting(en) derden gelden van 
Notariskantoor Boekhoudt. als in voormeld 
proces-verbaal omschreven.  
 
De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 
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AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 12e november 2019, van de 
ondergetekende aspirant 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 HEER ROBERT 
LEVY, wonende op Sint Maarten, die voor deze 
zaak tot het uiteinde der executie domicilie kiest 
ten kantore van Mark John Rabess, 

deurwaarder, alsmede aan de Welfare Road 64 
te Cole Bay, Sint Maarten, ten kantore van de 
advocate mr. Vivian C. Choenie, ten laste van 

DE ARUBA VRIJGESTELDE VENNOOTSCHAP 
VOLARE AVV, zetelende op Aruba en zonder 
bekende kantooradres op Sint Maarten,  
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in 
Eerste Aanleg,  beschikking dd. 1e maart 
2019. 
 

De aspirant deurwaarder,  
Danica E.N. Zichem  

 
 
 

 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 14e  november 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten. 
Opgeroepen: Tammy Audrey Richardson-
Richardson., zonder bekende woon of 
verblijfplaats hier te lande, aan de om op 
dinsdag de 17e  maart 2020 te 8:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 

om de vordering van Valley Estate Home 
Owners Foundation, gedomicilieerd ten 
kantore van de advocaat mr. H. A. Seferina, te 
antwoorden (AR 272/19 – SXM 201901198) 
 
De aspirant deurwaarder  

Danica E. N. Zichem 
 
 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd.14e november 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 
verzoeke van Saba Island Properties B.V.  

gedomicilieerd ten kantore van mr. V. S. La 
Fleur, kantoorhoudende op Curaçao, AAN: 
Penny Joy Johnson-Slatky & Gregory 
Michael Johnson,  wonende en feitelijk 

verblijvende te Florida USA. BETEKEND een 
verzoekschrift met de daarop door het Gerecht 
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 

gestelde beschikking dd. 6e  november, 2019, 
alsmede een uit die beschikking door de 
ondergetekende deurwaarder opgemaakt 
proces-verbaal van 13e november, 2019, 
houdende conservatoir derden beslag als in 
voormeld proces-verbaal omschreven.  
 

De deurwaarder voornoemd, 
S.M. APON 

 
 
 

 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 14e  november 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten. 
Opgeroepen: James Adolphus Junir 
Richardson., zonder bekende woon of 
verblijfplaats hier te lande, aan de om op 
dinsdag de 17e  maart 2020 te 8:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 

om de vordering van Valley Estate Home 
Owners Foundation, gedomicilieerd ten 
kantore van de advocaat mr. H. A. Seferina, te 
antwoorden (AR 272/19 – SXM 201901198) 
 
De aspirant deurwaarder  

Danica E. N. Zichem 
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OPROEPING 
 
Bij exploot van de 15e november 2019, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg, van St. Maarten, wonende op 

St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 
gevend aan de beschikking van 8e november 

2019 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg ,ANA IRMA FERNANDEZ 
SABINO, zonder vaste bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande OPGEROEPEN, om 
op maandag, 10 februari 2020, des 
voormiddags te 10:10 uur te verschijnen ten 
Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om op 

de vordering van  CARLOS ROMBLEY 
FELICIANO, wonende op Sint Maarten en ten 
deze gedomicilieerd aan de C.A. Cannegieter 
Street # 46 te Philipsburg, ten kantore van de 
gemachtigde advocate mr. Nerissa de la Rosa 

E 135/19 
 

De deurwaarder voornoemd,  
Mark John Rabess 

 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 6e  november, 2019, heb ik 

Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten , 
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 
St. Maarten, ten verzoeke van, Agapito Luciano, 
vonnis van het gerecht in Eerste Aanleg, 

zittingplaats St.Maarten, van de  4e november, 
2019 waarvan de echtscheiding is uitgesproken 
tussen Agapito Luciano en Grecia Ondina 

Cuevas, beide wonenden op St.Maarten              
( E 069/2019 -SXM 201900508)                                                                                 

De deurwaarder voornoemd,                                                                            
Solange M. Apon 

 

 
 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 14e  november 2019, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten. 

Opgeroepen: Sadiki Kenneth Lloyd., wonende 
op St.Maarten, aan de om op maandag de 17e  
februari 2020 te 10:30 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 
Inieth Margriet Vlaun, gedomicilieerd ten 

kantore van de advocaat mr. Brenda Brooks, te 
antwoorden (EJ 299/19 – SXM 201901212) 
 
De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van St. Maarten, van de 4e november 2019, de 
echtscheiding uitgesproken tussen MARIE 
DESTINE HYPPOLITE, wonende op St. 

Maarten en gedomicileerd aan de Front Street # 

35 te Philipsburg op Sint Maarten, ten kantore 
van de advokaat mr. C.H.J. Merx en ERLIN 
SINDULFO CATHLIN, zonder bekende woon- 
of verblijfplaats, partijen zijn met elkander 
gehuwd op 8 juli 1998 op Curacao.    
 

De aspirant deurwaarder,  
Danica E.N. Zichem 
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LIQUIDATIE 

 
NOTICE: 
Notice is hereby given that: 

BLUE POINT N.V.REG. NO. 2101848 
c/o. Box 2, Gilwell Offices,The Valley, Anguilla, 
B.W.I is in voluntary winding-up and 
dissolution and has appointed: 
CHARTWELL MANAGERS LIMITED, 
Gilwell Offices, Box 2, The Valley, 

Anguilla, B.W.I to be the Liquidator. Any 
person/s: 
 

1. Owing or having financial and/or other 

accounts pays or gives to the liquidator 
any amounts owing the company on or 
before January 30th, 2020. 

 
2. Having or holding any property of the 

company must deliver it to the 
liquidator on or before January 30th, 
2020. 

 
3. Having any claims/s against the 

company, present particulars/proof to 
the liquidator on or before January 30th, 
2020. 

 
 

LIQUIDATIE 
 

SMIT-LLOYD (ANTILLEN) N.V. 
(gevestigd te St. Maarten) 
In liquidatie 
 
Bij besluit van het aandeelhouders van    
SMIT-LLOYD (ANTILLEN) N.V. 

van 15 november 2019 is besloten der 
vennootschap per 15 november 2019 te  
ontbinden. 
      
SINT MAARTEN INTERNATIONAL TRUST 
COMPANY N.V. 
Frontstreet 5, Suite 5 

P.O. Box # 245 

Philipsburg, 
Sint Maarten 

 
MERGER 

 
 
 

ANNOUNCEMENT LEGAL MERGER 
(juridische fusie) 

 
The Board of Managing Directors of  PEARL 
DEVELOPMENT N.V. (“Pearl”) whose 
statutory seat is in Sint Maarten with its offices 

at Emerald Merit Road 10, Oyster Pond and the 
board of Managing Directors of DUCK 
INTERNATIONAL LTD. (“Duck”), a foreign 
legal entity with its head office in Anguilla and 

with its business address in Sint Maarten at 
Frontstreet 6, Philipsburg, hereby announce 
that it is intended that Duck as the ceasing 

company (verdwijnende vennootschap) will 
legally merge into Pearl as the acquiring 
company (verkrijgende vernnootschap).  
 
The merger proposal (voorstel tot fusie) of Pearl 
and Duck is deposited for public inspection at 
the Sint Maarten Commercial Register 

(handelsregister) at C.A. Cannegieter Street 11, 
Philipsburg, Sint Maarten. In addition, the 
merger proposal, together with the annual 
accounts and annual reports (including any 
interim accounts) as mentioned in article 2:314, 

paragraph 2, of the Sint Maarten, are also 
deposited for inspection for those who are 

entitled to inspect in accordance with article 
2:314, paragraph 2, of the Sint Maarten Code, 
at the offices of Pearl at Emerald Merit Road 10, 
Oyster Pond, Sint Maarten and at the offices of 
Duck at Frontstreet 6, Philipsburg, Sint Maarten.  
 

Pearl Development N.V. (Commercial Register 
number 12916) 
 
Duck International Ltd. (Commercial Register 
number 20474) 
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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;  
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 2019, no. 42 Landsverordening, van de zevende 
november 2019 tot wijziging van de 

Landsverordening op het 
notarisambt ten behoeve van de 
uitoefening van notariële 
bevoegdheden op Saba en Sint 
Eustatius door het notariaat van 
Sint Maarten 

13 November 2019 26 December 2019 

 
 

2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Datum 
inwerkingtreding 

AB 2019, no. 41 

Landsverordening van de vijftiende 
november 2019 tot wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht in 
verband met het doorvoeren van 
enkele dringende internationale 
verplichtingen 

15 November 2019 19 November 2019 

AB 2019, no. 43 Landsverordening, van de zevende 
november 2019 tot wijziging van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
(Herzieningslandsverordening Boek 

2 BW) 

13 November 2019 20 November 2019 

  

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - - 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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No. 535-19MB/JUS  

 

 
 

 
BESCHIKKING VAN DE 

MINISTER VAN JUSTITIE 
 
Gelet op: 

Artikel 9, tweede lid, van het Reclasseringsbesluit 1953; 

 
Overwegende: 
 
- dat bij ministerieel besluit van 17 november 2010, nr. 02/CCR/MJ/2010, het Centraal College voor 

de Reclassering (CCR) is ingesteld en bij besluit van 17 december 2015, nr. 362-15MB/JUS, het 
minimale aantal leden van het CCR per 29 november 2019 is (her)benoemd voor een periode van 
5 jaar; 

- dat in verband met het herhaalde verzoek van de heer H.C. Havertong om ontslag als lid van het 
CCR en ten behoeve van de continuïteit van de wettelijke taken van het CCR het dringend 
noodzakelijk is te voorzien in diens opvolging; 
                                                                         
                                               

BESLUIT 
 

Enig artikel 

 

1. De heer H.C. Havertong wordt op diens verzoek ontslag verleend als lid van het Centraal College 

voor de Reclassering, onder grote dankzegging voor diens voor dit college langdurig bewezen 

diensten. 

2. In diens plaats de heer mr. drs. V.K. (Vidjai) Jusia te benoemen tot lid van het Centraal College 

voor de Reclassering. 

 

Deze beschikking wordt geplaatst in de Landscourant en treedt in werking met ingang van 

1 december 2019. 

 

Philipsburg, 18 november 2019 

De (wnd.) Minister van Justitie 

Perry F.M. Geerlings 
 

 
 
In afschrift aan: 

de Secretaris-Generaal Justitie; 

de Algemene Rekenkamer; 

het hoofd kantoor van de procureur-generaal in Sint Maarten; 

de Hoofdofficier van Justitie; 

de directeur Gevangenis en Huis van Bewaring; 
de (wnd.) directeur SJIB 

de betrokkene(n). 

 


