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ECHTSCHEIDING 
 

Bij beschikking gewezen op 16 februari 2014, door de 

E.A. heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, tussen, Ci Ming MO, wonende 
op St. Maarten en Qiao LIN, wonede in China, is 

uitgesproken de echtscheiding tussen partijen 
voornoemd. 
 
De deurwaarder, 

S.M. Apon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 AANKONDIGING 

 
Bij exploit van de 3de maart 2015, heb ik, Ervin A. 
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg  

van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking  
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten  
van de 16de februari 2015,  

OPGEROEPEN 
BRONWIN INDIRA MONCRIFFE zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten voor de 
terechtzitting van: maandag de 8ste juni 2015, des 

voormiddags te 10.00 uur,  ten Raadhuize te  
Philipsburg, ten einde op de door DAVID  
ALEXANDER JAMES gedomicilieerd ter Griffie op  
Sint Maarten tegen haar ingestelde vordering te 
antwoorden. E.J. No: 33/15 
 
De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ADDA LAHAMINE HALL voorheen wonende te 
RHINE ROAD NR.106 CUPE COY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
14 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan LI TINGZAN voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN ROAD NR.88., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 4 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SING BO N.V. voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE 

ROAD NR.64., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 jauari  
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie   
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder  
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan HOLA CAFÉ NV DBA PEIKING  
BAR & RESTAURANT voorheen wonende te  

WELFARE ROAD 55 COLEBAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
12 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antonio Boasman 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan CASTILLO RICKY NELSON 
voorheen wonende te NILE ROAD 2-A, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  18 december 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie   

op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder  
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MIRABELLE WEST NV voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 6 LAGUNA VIEW  
COLEBAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 2015, door  

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MARLIN REYES voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN ROAD NR.90, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 4 februari 2015, 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 VAN DEN BOSCH OPERATIONS N.V. voorheen 

wonende te A.TH.ILLIDGE ROAD NR.64., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan GARCIA JUAN voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN DRIVE NR.92, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 22 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan ROMEO JEROME MANFRED  
DBA MODISH MODELING WEDDING & PARTY 

PLANNERS voorheen wonende te CHARITY DRIVE  
5-A, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 november 2014,  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 22 december 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

voorheen wonende te BACK STREET 110-C, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  22 december 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie   
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder  
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ROMAC FINANCIAL SERVICES NV 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 54, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  

of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 4 februari  2015, 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 SERRANT-JOUSSAINT LUCY voorheen wonende te , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  29 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan LINDSAY ANGELLA MARIA voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 6 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan SEENARINE AMRIT KAUR voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD NR.14-B, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
4 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 december 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de 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 NV voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 62, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
18 november 2014, door de 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 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antonio 
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten  

op verzoek van de Ontvanger, aan ROGERS  
JOHANNA DOLORES ALS DIREKTEUR VAN  
GLETSJER NV DBA ONE ELEVEN voorheen wonende  
te WELFARE ROAD 111/ SUNSET THEATER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 december 2014, door de 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 november 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de 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 TENNIS 
FEDERATION voorheen wonende te WELFARE ROAD  
26, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 november 2014,  

door de 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 4 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan HARRIS THYIAN ANTON voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD NR.0., thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 6 februari  2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WILSON ELVIS voorheen wonende te SUCKER 

GARDEN ROAD NR.76., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan HODGE BRYAN REGINALD voorheen wonende te , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 4 februari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 december 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan CAFELANDIA NV DBA 
HALSEY'S REST & LOUNGE voorheen wonende te 

WELFARE ROAD 86, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
18 november 2014, door de 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 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 

Richardson deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan MERCURY SUN & 

DVD 4 LESS voorheen wonende te DIAMOND ESTATE 
DRIVE 16, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 november 2014,  
door de 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 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  

Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SELECT 
YACHTS NV voorheen wonende te PUERTO DEL SOL  
17 SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
18 december 2014, door de Ontvanger te  

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 6 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SANCHES-SANTOS FRANCISCA voorheen wonende 
te SUCKER GARDEN ROAD NR.130., thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
4 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan MERCEDES GALVES KILSY BERENISY voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD NR. 96, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 4 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 6 februari 2015, 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 UNITED BROTHERS REPRESENTATIVES voorheen 
wonende te SUCKER GARDEN ROAD NEXT TO 
RAINBOW SUPERMARKET, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie   
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder  
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan PRADER CHARLES voorheen  
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD NR.147., thans  

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 9 februari 2015, door de 
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 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie   
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca  
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 

van de Ontvanger, aan BANAUDO LUCA voorheen 
wonende te WELFARE ROAD. NR .68, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan UPIA-FRIAS ALFONSO  
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD NR.96., 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 2015, door de 
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 6 februari 2015, 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 O CONNELL GLENIS MARTIN voorheen wonende te 
BACK STREET NR 116., thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 2 september 
2015, 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  
 

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

van 6 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ST.MAARTEN BREWERIES N.V. voorheen wonende 

te SUCKER GARDEN ROAD Z/N., thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 4 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan BLUE BUBBLE  N.V. voorheen wonende te FRONT 
STREET NR.143, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28  januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan REMAX ST.MAARTEN N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD NR 62, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  13 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan NELSON HAZEL voorheen wonende 
te A.TH. ILLIDGE ROAD NR.28., thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  9 februari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan REALTY WORLD N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD NR.62, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  13 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 6 februari 2015, 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 STORM KING SHUTTERS N.V. voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD NR. 30, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 4 februari 2015, 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 BROWN JULIAN voorheen wonende te BACK 
STREET NR. 120 PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 

januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 februari 2015, 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 POURIER ELIS FRANCIS DAUGHTER voorheen 
wonende te BACKSTREET NR.220., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

28 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAMS SIHGNS & BUILDING 
CONTRACTORS N.V. voorheen wonende te A.TH. 

ILLIDGE ROAD NR.76., thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 februari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BERTIN MAURICE-JOSEPH 
GERMAINE voorheen wonende te WELFARE ROAD 
NR. 2, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CHECKMATE SECURITY SERVICES 
N.V. voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 
NR.106., thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  9 februari 2015, door 
de 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 06 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan DECUIS CLOSEL voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD NR. 1, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PHATEON TACILA. voorheen wonende te BELLE 

TREE DRIVE NR. 3 A B COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 januari 2015, door de 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 06 februari 2015, 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 DAMBRUCK RIGNALD AALEXANDER voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD Z/N., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
04 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan JET SET REALTY N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD NR.2., thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  13 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan BRIDGMOHAN RABINDRANAUT 
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD NR., 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 9 februari 2015, door de 
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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SAWDUST N.V. 
voorheen wonende te WELFARE ROAD NR.2-B, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan LEONARD RAMAUTAR DIRECTOR OF PIZZA 
MANIA N.V. voorheen wonende te BILLY FOLLY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 januari 2015, door de 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 06 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan CARIBBEAN MECHANICAL & ENVIRONMENTAL 
CONTR.N.V.SUCKERGARDEN ROAD NR.Z/N. voorheen 
wonende te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2015, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PAUL VILDOR voorheen wonende te BELLE TREE 
DRIVE NR. 6  COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 januari 

2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BRENRICK SEVICE & SERVICES 
CONSRUCTION CO.N.V. voorheen wonende te 

A.TH.ILLIDGE ROAD NR.48 UNIT NR.15. P.O. BOX 
NR 5204, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  9 februari 2015, door 

de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SINGH JAYSHREE 
voorheen wonende te WELFARE ROAD NR 17-D, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 13 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ENCARNACION 
ANGOMAS MIGUEL RI voorheen wonende te A.TH 
ILLIDGE ROAD NR. 74., thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 februari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan CORPORAN FELIX voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD NR.81, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 januari   2015, 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 PARAGLIDING ADVENTURE XPERTS N.V. 
voorheen wonende te BACK BAY POINT BLANCHE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 09 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan AVILA CARLOS MANUEL voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD NR.84, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 16 februari 2015, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb 
ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen 
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
KROMOWIDJOJO RICARDO PONIMIN voorheen 

wonende te WELFARE ROAD NR.17-D, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
ROGERS JOHANNA DOLORES ALS DIREKTEUR 
VAN GLETSJER N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR.111, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 februari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE TOYZ 
N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD NR. 12, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 januari   2015, 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 PHILIPSBURG PROPERTIES N.V. voorheen 
wonende te HEERENSTRAAT NR.5 WILLEMST. 

CURACAO, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 05 februari 2015, 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 BRAAM JAN HEIN voorheen wonende te 
LEIDSEVAART NR. 9212AX BENNEBROEK NOORD 
HOLLAND 22 07 2011, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2015, 
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  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 januari   2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan PIZZICHINI LUCIANO voorheen wonende te RHINE 
ROAD NR.8  CUPE COY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 11 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAWDUST N.V. 
voorheen wonende te WELFARE ROAD NR.2-B, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  29 februari 2015, door de 
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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan J & S PLUMBING 
N.V. voorheen wonende te AARON JACOBS DRIVE 
NR.6 CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 11 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MACCOW LOUIE 
LOGENIO voorheen wonende te UNION ROAD NR. 
77 COLE BAY., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 februari 2015, door de 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 2015,  nummer 6, 20 maart 2015 pagina 13 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 09 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SORHAINDO JENNIFER voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN DRIVE NR.15-B, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
04 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 januari   2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadal Teolindo deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan P.W. ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
SIMOSON BAY YACHT CLUB NR. 27, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 december 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadal Teolindo, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 09 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan RICHINSIN HENRY voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN NR.96, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 

2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROBIN DAUNE  
ANGELO voorheen wonende te AARON JACOBS 

DRIVE NR.7 CAY BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 11 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

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

voorheen wonende te , thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 

is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MANAFLO N.V. 
voorheen wonende te UNION ROAD NR.133, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
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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 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PETROSOL N.V. voorheen wonende te L.B.SCOT 
ROAD NR.96, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 
2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan PALMER CARL. voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD NR.90, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 23 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PISTACHE COFFEE SHOP N.V voorheen wonende te 
FRONT STREET NR. 35, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de 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 wonende te 

AIRPORT ROAD NR.12, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
BIASSOU JEAN DAVID voorheen wonende te 
MADELEINES DRIVE NR 36 COLEBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 februari 2015, door de 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de 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 TURTLE INN N.V. voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD NR.14, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  26 januari 2015, door de 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 06 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan LI WU  PING voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD NR. 125., thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 23 januari 2015, 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 PHILIPS CARLDON SEYMORE voorheen wonende te 
FRONT STREET NR. 7, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WINSTON ALBERT voorheen wonende te DIAMOND 
ESTATE DRIVE NR.9 APTNR 15-A, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
12 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 17 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan JEAN 
LUCKNER voorheen wonende te AARON JACOBS 

DRIVE NR.15 CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 februari 2015, door de Ontvanger te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de 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 wonende te 
AIRPORT ROAD NR. 36-E CROWN REALTY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 
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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
SHIVRAH N.V.SHIVRAH N.V. voorheen wonende 
te AARON JACOBS ROAD NR.15, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 februari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PORT DE PLAISANCE MARINA N.V. voorheen 
wonende te UNION ROAD NR.50 COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PEGGY ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR.65, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 

2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 06 februari 2015, 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 4 TRUE CCOMMUNICATIONS N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD NR.11, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
06 februari 2015, 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  

 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan AQUA 
WORLD N,V. voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD NR.28, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
d.d. 29 februari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan L. V. 
GOURDET CONSTRUCTION COMPANY N.V. 
voorheen wonende te AARON JACOB DRIVE NR.6 
APT NR.3, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 

d.d.  29 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan GLATZ 
MICHAEL voorheen wonende te AIRPORT ROAD 
NR.46., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 

d.d.  26 januari 2015, door de 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 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan TRUE COLORS N.V voorheen wonende te WELFARE 
ROAD NR.66-B, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 23 januari 2015, 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 PICASO ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 

FRONT STREET NR.2, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan PORTO MAINTENANCE N.V. voorheen wonende te 
RHINE ROAD NR.106 CUPE COY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 17 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
MASSILLON ANTHONY voorheen wonende te 

AARON JACOBS DRIVE NR.31 CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  29 januari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 

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

FAIRBAIRN SALLY-ANNE voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD NR.46., thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
ULYSSE CAFELIA voorheen wonende te AARON 
JACOBS  DRIVE NR.6 CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 januari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen 
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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 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PATTERSON VERNA PATRICIA voorheen wonende 
te GUIRO ROAD NR. 12 BILLY FOLLY ROAD., thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 07 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan P.D.C. CORPORATION N.V. voorheen wonende te 
ORANGA GROVE NR.25, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 december 

2015, door de 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 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PARAGO DISCOUNT TRADER N.V. voorheen 
wonende te CAY BAY ROAD NR 8., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
ZAMORA GUERRA JOSE RAMON voorheen 

wonende te AIRPORT ROAD NR. 59, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 januari 2015, door de 

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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
TROPICAL HEALTH BEAUTY & SPIRIT SPA N.V. 

voorheen wonende te UNION ROAD PORT DE 
PLAISANCE NR.63, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SINT 
MAARTEN DIAGNOSTIC CENTER N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD NR. 45, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 

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 04 februari 2015, 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 JANVIER TEULANDE voorheen wonende te , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 07 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PHOENIX ENTERPRISE N.V voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD NR 12 UNIT NR 2-C SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 januari 2015, door de 
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 februari 2015, 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 HEYWOOD NORDIA voorheen wonende te , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 17 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan E & S 
BROWN INVESTMENT N.V. voorheen wonende te , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 11 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PLAGE 
JENS voorheen wonende te AIRPORT ROAD 

NR.69, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
d.d.  26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SUZAN 
JUSNER voorheen wonende te AARON JACOBS 
DRIVE 0.208333 CAYBAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 januari 2015, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 07 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MR. KARIM M. A.KOMLADIRECTOR OF 
TRANSCLOBE ENTERPRISES N,C voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD NR 12 SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
06 januari 2015, door de 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 06 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan LOPEZ JASMIN voorheen wonende te SUCKER 

GARDEN ROAD NR. 84., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 07 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan TECHFAST ROOFING N.V. voorheen wonende te 
ORANGE GROOVE ROAD NR. 5-B, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
04 december 2015, door de 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 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
PHOENIX ENTERPRISES N.V. voorheen wonende 

te AIRPORT ROAD NR.12 UNIT NR.2-C, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 

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 februari 2015, waarvan 

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ROCHE 
PAUL voorheen wonende te HYSSOP ROAD Z/N, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 27 februari 2015, waarvan 

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
AVALON CONSULTING N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR.62, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 februari 2015, door de Ontvanger te 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 06 februari 2015, 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 OXFORD TRADING N.V. voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD NR.105., thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan PANTOPHLET CARLOS MANUEL voorheen wonende 
te BARBUDA DRIVE NR.4 LOWER PRINCES QUARTER, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan TORRES-VEGAS JEFFERSON voorheen wonende te 
MILTON DRIVE NR.11-A MOUNT WILLEM, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 18 februari 2015, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
AANSPRAAKELIJKHEID CHIL OUT SXM N.V. 

voorheen wonende te BUSH ROAD NR 79, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 januari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ARTIZAN N.V. voorheen wonende te 

WELFARE ROAD NR.60, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EDWARDS 
CHARLENE ANNE-MARIE voorheen wonende te 
UNION FARM ESTATE ROAD NR.37, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan LEWIS MARK PATRICK voorheen wonende te 
BARBUDA DRIVE NR.7 LOWER PRINCES QUARTER, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan WILSON-RIJO LUISA E. voorheen wonende te 
BARBUDA DRIVE NR.3, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan A& A TRUCKING SERVICES N.V. voorheen wonende 

te MIDDLE REGION ROAD NR.6, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KOOKAMANGAS 
FAMILY CENTER B,V. voorheen wonende te 

WELFARE ROED NR.64, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SEQUENA JENNIE  
RABAGO voorheen wonende te CARNATION ROAD 
NR.318-C, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
08 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan UNIVERSAL 
PRIVATE FUND  FOUNDATION voorheen wonende 
te WELFARE ROAD NR 65 COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 2015, door de 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan FABIEN JOHN STEPHEN voorheen wonende te 
BAHAMAS DRIVE NR.65 LOWER PRINCES QUARTER, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan WOODLEY LUCETA VERONICA voorheen wonende 
te SOMBRERO DRIVE NR.12 MIDDLE REGION, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan GUMBS MIREILLE EUGENIA voorheen wonende te 
MILTONS DRIVE NR.9, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GRAHAM JUNE ANN 
voorheen wonende te BUSH ROAD NR.57-B, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PHILIPS KENNETH 
EVERGISTO voorheen wonende te WELFAREB ROAD 

NR.65, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 2015, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan OUTSOURCING 
SERVICES LIMITED N.V. voorheen wonende te 
BUSH ROAD NR.52 P.O. BOX NR.841, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PREVOY CEDANNA voorheen wonende te GIBBS 
DRIVE NR.33 DUTCH QUARTER, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan WALTERS EDISON JARINZHO VLADIMAR 
voorheen wonende te GIBBS DRIVE NR.31 DUTCH 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan WINDT DE FRANKLIN ESTUEDIO voorheen 
wonende te DOMANICA ROAD NR.17 MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AKL   ANTOINE 
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD NR 37 

GREAT HOUS PELICAN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ARON-RIJZIG 
MYL+NE ELEONORE voorheen wonende te AZALEA 
DRIVE NR.14 CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
28 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DRIDI BOUNAJAA 
MOUNS voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD 
NR 12, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 2015, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 6, 20 maart 2015 pagina 25 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan RAMIREZ EDITA voorheen wonende te BARBUDA 
DRIVE NR.4 LOWER PRINCES QUARTER FEBRUARI 

16 2015, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

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

van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WILLIAMS CORDELLE ST.CLAIRE voorheen 

wonende te MADAME ESTATE DRIVE NR.6, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MATEO LUIS CALEN ALTAGRACIA voorheen 
wonende te BARBUDA DRVE NR.7 LOWER PRINCES 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan T.B.V.DIJKHOFFZ 
JOHAN ALEXIS CATOGORY 5 MANAGEMENT & 

CONSULTANTS N.V. voorheen wonende te BILLY 
FOLLY ROAD NR. 11-B, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

19 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOLD ALAN 
ARTHUR voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD 
NR.6, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 2015, 

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

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 27 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JOSEPH GEOFFREY 
ESPER voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD 
NR.8, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 2015, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SPANNER NEKITA AYANA NZINGA voorheen 
wonende te BILLY FOLLY ROAD NR.3 PELICAN KEY 

SXM., thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 27 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan FIDUOL N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD 
NR.68 PUERTA DEL SOL COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 27 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ST. MAARTEN GO-KART CENTER N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD NR.59, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WARD JEFFREY RAEBURN. 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD NR.35 

SIMPSON BAY., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ST.MAARTBOURNE & JEEVES N.V. 
voorheen wonende te UNION ROAD  PORT DE 
PLAISANCE NR.155, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de 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 LIQUOR SERVICES N.V. 
voorheen wonende te AIRPORT BLVD Z/N., thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 

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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan INTERAGE ( SXM) N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR. 51, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 27 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan PEIKING SUPERMARKET N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR.51, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 27 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WORLD WIDE TEAK AND DECO N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD NR.58, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ANTI-AGING SPAS OF THE 
CARIBBEAN N.V. voorheen wonende te UNION 

ROAD NR Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de 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 wonende te AIRPORT ROAD NR.N.V., 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 Januari 2015, door de 
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 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TEL A FRIEND N.V. voorheen 

wonende te BACK STREET NR.46, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  28 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan HE RUIRONG voorheen wonende te AIRPORT ROAD 
NR.15 SIMPSON BAY., thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 
2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan CORREA GONZALEZ MARIO HERMAN voorheen 

wonende te AIRPORT ROAD NR.28 SIMPSON BAY., 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 
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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan BUSH-EICHEL NANCY ANNETTE voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD NR.28 SIMPSON BAY., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan COTTON LEON ROSARIO voorheen 
wonende te , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MEGA SCOOPS N.V. voorheen 
wonende te WELGELEGEN ROAD NR.69, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MR.KARIM M.A. KOMLA DIRECTOR 
OF:TRANSGLOBE ENTERPRISES N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD  NR.12., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  10 januari 2015, door de 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 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan LOVE TO LOUNGE SXM. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD NR.23 SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan SANTANA-GONZALES CARMEN voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD NR.101  SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan TURKMENOGLU MUSTAFA MURAT voorheen 
wonende te UNION ROAD NR.40392 COLEBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DEHAARTE 
ETERPRISES N.V. voorheen wonende te IMPALA 

ROAD NR.2 CAYHILL, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
13 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

EQUIPMENT RENTALS N.V. voorheen wonende te 
MADRID ROAD NR.62-A DUTCH QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HOKIN 
FINISHING COPANY N V voorheen wonende te 
UNION ROAD Z/N., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan DAVIS PARKER J voorheen wonende te AIRPORT 
ROAD NR.37 SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SASAMA N.V. voorheen wonende te , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan AXUM BUILDERS & CONTRACTORS N.V voorheen 
wonende te WESLEY STREET APT NR.10., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 Januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RICHARDSON 
LEROY ALFONSO voorheen wonende te MADRID 

ROAD NR.61- DUTCH QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 Februari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

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

ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te HARBOUR 
POINT VILLAGE ARCADE UNITS NR.3, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PATTERSON 
LEONARD ROBERT voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN DRIVE Z/N., thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
04 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan E. EXEL ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD UNIT-NR.1-NR.137, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan CADAVID-ECHAVARRIA ANA MARIA voorheen 
wonende te BEACON HILL NR.2, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan RHODEN MONICA voorheen wonende te UNION 
ROAD CRIB NR.2 BL.NR.3 COLEBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 HANWANI N.V. 
voorheen wonende te FRONT STEET NR 137 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
28 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

voorheen wonende te MADRID ROAD NR.1 APT-27 
(LANE NR.29)., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 Februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 KOALA VACATION 
CONSULTING N.V. voorheen wonende te VLAUNS 
DRIVE NR.3 SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

04 december 2014, 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  



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 6, 20 maart 2015 pagina 32 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MEGA- TECH SUPLY CO. N.V. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD Z/N., thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 
2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan AUGUSTA ALLAN voorheen wonende te UNION 

ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan LAKE BROTHERS POOL N.V. voorheen wonende te 
MARIANNE ESTATE N.R 2., thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
16 januari 2015, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHARRIAUD 
MARIE-HELENE BERNAD voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD Z/N.SIMPSON BAY., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 

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 februari 2015, 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 GEREAN HOLDING 
N.V. voorheen wonende te HARBOUR VIEUW 
DRIVE Z/N., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 11 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de 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 wonende te AIRPORT 
ROAD NR. 29-C.SIMPSON BAY., thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 

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 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan DURANT SHARMIN NATSHA voorheen wonende te 
UNION ROAD APT NR.4-D, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 SUPREME CONSRUCTION N.V. voorheen wonende 
te LOW ESTATE ROAD NR.51, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 februari 2015, 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 HASSELL GLORIA ALTAGRACIA voorheen wonende 
te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 015, 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 februari 2015, 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 SAMBO PATRICK 
CHARLES ERASMO voorheen wonende te IVORY 

SHELL DRIVE NR.16, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 11 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

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

N.V. voorheen wonende te AIRPORT ROAD NR.28, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 
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 februari 2015, 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 PARSON PHILIP 
TORRANCE voorheen wonende te IVORY SHELL 
DRIVE NR.16, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 LOPEZ THOMAS voorheen wonende te 
A.TH.ILLIDGE ROAD NR.94, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
juli  16  2012, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 09 februari 2015, 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 NIMER ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
BVACK STREET NR.62, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 LAWS GROUP N.V. voorheen wonende te 

A.TH.ILLIDGE ROAD NR.6, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
juni 2012, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 11 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de 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 MOUNTAIN 
MANAGEMENT & CONSOLTANCY N.V. voorheen 

wonende te AIRPORT ROAD NR .42, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 2015, door de 

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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan B.N. 
CONSTRUTION N.V. voorheen wonende te J.DE LA 
FUENTE STREET NR.1, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
18 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 februari 2015, 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 RAYMOND & 
SOLOMAN INDUSTRY N.V. voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD NR.68, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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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 februari 2015, 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 ROGERS PLUMBING & FIXTURES N.V. voorheen 
wonende te BACK STREET NR.151, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
28 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan MEGA SCOOPS N.V. voorheen wonende te 
WELGELEGEN ROAD NR.69, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan DEHAARTE ETERPRISES N.V. voorheen wonende te 
IMPALA ROAD NR.2 CAYHILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VIVIENE 
SUPPLIER N.V. voorheen wonende te 

CANNEGIETER STREET NR.14 UNIT NR 2-A, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 februari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 februari 2015, 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 CON HAZE N.V. 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

NR.52, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 ADMIRAL 

SHIPPING AGENCY( WINDWARD ISLANDS) N.V. 
voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE ROAD NR.22 
LOWER PRINCES QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan HOKIN FINISHING COPANY N V voorheen 
wonende te UNION ROAD Z/N., thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan DI CASA ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te 

HARBOUR POINT VILLAGE ARCADE UNITS NR.3, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 HANWANI N.V. voorheen wonende te FRONT STEET 
NR 137 PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 februari 2015, 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 JACINTO ROJAS 
THEANNY MARGARITA voorheen wonende te , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 CHARLES 
MAUREEN MARYLOE BIANCA voorheen wonende te 
GARDEN OF EDEN NR.26 A LOWER PRINCES 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
03 december 2015, door de Ontvanger te St. 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 februari 2015, 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 PENAGAS 
GRANADA FRANCY EDITH voorheen wonende te , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 mei 2014, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 KOALA VACATION CONSULTING N.V. voorheen 
wonende te VLAUNS DRIVE NR.3 SIMPSONBAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 december 2014, 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 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan TURKMENOGLU MUSTAFA MURAT voorheen 
wonende te UNION ROAD NR.40392 COLEBAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 GEREAN HOLDING N.V. voorheen wonende te 
HARBOUR VIEUW DRIVE Z/N., thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 WUOLI LIANG 
voorheen wonende te GROUND DOVE  ROAD NR.6 

A 2, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2015, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

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

N.V. voorheen wonende te BACK STREET NR.31, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 december 2014, door 
de 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 9 februari 2015, 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 MONFORT- 
JOSEPH SERMOLIA voorheen wonende te , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SASAMA N.V. voorheen wonende te , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 18 februari 2015, 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 SAMBO PATRICK CHARLES ERASMO voorheen 

wonende te IVORY SHELL DRIVE NR.16, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 

van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan E. EXEL ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD UNIT-NR.1-NR.137, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ESPINAL JOSE 
ALEJANDRO voorheen wonende te ARROWROOT 

ROAD NR.96 - A, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
18 december 2014, door de 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 februari 2015, 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 THOMPSON 
LEONIE ADINA voorheen wonende te 
SUCKERTGARDEN ROAD NR.14 APT B, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  4 februari 2015, door de 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOPHISTICATED 
MERCHANDISE N.V. voorheen wonende te BACK 
STREET NR.64, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

18 december 2014, door de Ontvanger te St. 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 PARSON PHILIP TORRANCE voorheen wonende te 
IVORY SHELL DRIVE NR.16, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
16 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan RHODEN MONICA voorheen wonende te UNION 
ROAD CRIB NR.2 BL.NR.3 COLEBAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 SUPREME CONSRUCTION N.V. voorheen wonende 
te LOW ESTATE ROAD NR.51, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE BAMBOO 
N.V. voorheen wonende te UNION ROAD NR .75, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PRESTIGE 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te FRONT 

STEET NR.47-A, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 december 2014, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PRO NAILS N.V. 
voorheen wonende te UNION ROAD NR.125 UNIT 
NR.1, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan AUGUSTA ALLAN voorheen wonende te UNION 
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 LOPEZ THOMAS voorheen wonende te 
A.TH.ILLIDGE ROAD NR.94, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
16 juli  16  2012, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan DURANT SHARMIN NATSHA voorheen wonende te 
UNION ROAD APT NR.4-D, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GLASS & WOOD 
ORIGINALS N.V. voorheen wonende te AT.ILLIDGE 

ROAD NR.132, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
18 december 2014, door de 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 februari 2015, 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 CAN-TON 
SEAFOOD RESTAURANT N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD NR.125, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de 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 AMBE N.V. 
voorheen wonende te BACK STREET NR.18, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 december 2014, door 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 LAWS GROUP N.V. voorheen wonende te 
A.TH.ILLIDGE ROAD NR.6, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
19 juni 2012, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, R andall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan ST.MAARTBOURNE & JEEVES N.V. voorheen 
wonende te UNION ROAD  PORT DE PLAISANCE 

NR.155, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

R andall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan B.N. CONSTRUTION N.V. voorheen wonende te 
J.DE LA FUENTE STREET NR.1, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 

februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, 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 GULER-GURBUZ 
GULSUM voorheen wonende te UNION ROAD 

NR.155, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan K&B SERVICES 

N.V. voorheen wonende te CASHEW TREE ROADN 
NR.9 WARE HOUSE NR.4-A COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 januari 2015, door de 
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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GRAHAM JUNE 
ANN voorheen wonende te BUSH ROAD NR.57-B, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 januari 2015, door de 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ANTI-AGING SPAS OF THE CARIBBEAN N.V. 
voorheen wonende te UNION ROAD NR Z/N, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan VIVIENE SUPPLIER N.V. voorheen wonende te 
CANNEGIETER STREET NR.14 UNIT NR 2-A, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, 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 THOMPSON LEONIE ADINA voorheen wonende te 
SUCKERTGARDEN ROAD NR.14 APT B, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
04 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RUP-KALA N.V. 
voorheen wonende te BACK STREET NR. 104, 

P.O.BOX NR.1039, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
18 december 2014, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan OUTSOURCING 
SERVICES LIMITED N.V. voorheen wonende te 
BUSH ROAD NR.52 P.O. BOX NR.841, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2014, door 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RODRIGUEZ 
MARIA voorheen wonende te OVER THE BANK 
NR.33, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 

februari 2011, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 ADMIRAL SHIPPING AGENCY( WINDWARD 
ISLANDS) N.V. voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE 

ROAD NR.22 LOWER PRINCES QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan BLUE BAMBOO N.V. voorheen wonende te UNION 

ROAD NR .75, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 CHARLES MAUREEN MARYLOE BIANCA voorheen 
wonende te GARDEN OF EDEN NR.26 A LOWER 
PRINCES QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 3 december 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ARON-RIJZIG 
MYL+NE ELEONORE voorheen wonende te AZALEA 

DRIVE NR.14 CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
28 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

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

N.V. voorheen wonende te CANNEGIETERM DRIVE 
NR.29, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
november 2014, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JENNIFER 
ENTEPRISES N.V. voorheen wonende te BACK 
STREET NR 79, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
18 december 2014, door de 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 10 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PRO NAILS N.V. voorheen wonende te UNION 
ROAD NR.125 UNIT NR.1, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 WUOLI LIANG voorheen wonende te GROUND 
DOVE  ROAD NR.6 A 2, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, 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 CAN-TON SEAFOOD RESTAURANT N.V. voorheen 

wonende te UNION ROAD NR.125, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAXIMIZE 
CONSULTING N.V. voorheen wonende te BACK 

STREET NR.101 PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 december 2014, door 

de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VALDEZ JOSE 
ALBERTO voorheen wonende te CANNEGIETER 
STREET NR.32, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
14 november 2014, door de 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 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YACHT CLUB AT 
PORT DE PLAISANCE voorheen wonende te UNION 
ROAD NR. 65 COLE BAY., thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

19 januari 2015, door de 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 februari 2015, 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 MONFORT- JOSEPH SERMOLIA voorheen wonende 
te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 10 februari 2015, 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 GULER-GURBUZ GULSUM voorheen wonende te 

UNION ROAD NR.155, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

van 16 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 

aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SNOWMAN N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROED COLE BAY Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 

2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANTUNA TINEO-
PRATT NIURKU KATHERENE voorheen wonende te 

CASRIES DRIVE NR.2 MIDDLE REGION, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 februari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Lionel Scott, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, 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 BAPTISTE LOUIS 
ANTHONY voorheen wonende te GROENSTEEG 
NR.9 PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
04 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, 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 DELA ROSA 
MASEL JORGE EMELIO voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD NR. 42, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan BANAUDO LUCA voorheen wonende te WELFARE 
ROAD. NR .68, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan REMAX ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te 

WELFARE ROAD NR 62, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan REALTY WORLD N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR.62, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 

2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 februari 2015, 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 ACEVEDO MARIA 
DEL CARMEN voorheen wonende te BACK STREET 

NR.184, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
05 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

CENGIZ KUCUK AANSPRAAKELIJK GSTELD VAN 
BOSPHORUS N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD NR.111 COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
13 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SINGH JAYSHREE 
voorheen wonende te WELFARE ROAD NR 17-D, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan BERTIN MAURICE-JOSEPH GERMAINE voorheen 
wonende te WELFARE ROAD NR. 2, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
13 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan TURKMENOGLU MUSTAFA MURAT voorheen 
wonende te UNION ROAD NR.40392 COLEBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan JET SET REALTY N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR.2., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RHODEN MONICA 
voorheen wonende te UNION ROAD CRIB NR.2 

BL.NR.3 COLEBAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

RICARDO PONIMIN voorheen wonende te 
WELFARE ROAD NR.17-D, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
13 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AUGUSTA ALLAN 
voorheen wonende te UNION ROAD Z/N, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SASAMA N.V. voorheen wonende te , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan SAWDUST N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD NR.2-B, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan E. EXEL ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD UNIT-NR.1-NR.137, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE TOYZ 
N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD NR. 12, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DURANT 
SHARMIN NATSHA voorheen wonende te UNION 
ROAD APT NR.4-D, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 februari 2015, waarvan een afschrift 

is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan J & S PLUMBING 
N.V. voorheen wonende te AARON JACOBS DRIVE 
NR.6 CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MANAFLO N.V. voorheen wonende te UNION ROAD 
NR.133, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan TEL A FRIEND N.V. voorheen wonende te BACK 
STREET NR.46, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan BIASSOU JEAN DAVID voorheen wonende te 
MADELEINES DRIVE NR 36 COLEBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
06 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, R andall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST.MAARTBOURNE 
& JEEVES N.V. voorheen wonende te UNION ROAD  

PORT DE PLAISANCE NR.155, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

ANGELO voorheen wonende te AARON JACOBS 
DRIVE NR.7 CAY BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANTI-AGING SPAS 
OF THE CARIBBEAN N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD NR Z/N, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MEGA SCOOPS N.V. voorheen wonende te 
WELGELEGEN ROAD NR.69, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan JEAN LUCKNER voorheen wonende te AARON 
JACOBS DRIVE NR.15 CAY BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan DEHAARTE ETERPRISES N.V. voorheen wonende te 
IMPALA ROAD NR.2 CAYHILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 

februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SHIVRAH 
N.V.SHIVRAH N.V. voorheen wonende te AARON 

JACOBS ROAD NR.15, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HOKIN 
FINISHING COPANY N V voorheen wonende te 
UNION ROAD Z/N., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan L. V. GOURDET 
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 
wonende te AARON JACOB DRIVE NR.6 APT NR.3, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 januari 2015, door de 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 KOALA VACATION CONSULTING N.V. voorheen 
wonende te VLAUNS DRIVE NR.3 SIMPSONBAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 december 2014, 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 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan TROPICAL HEALTH BEAUTY & SPIRIT SPA N.V. 
voorheen wonende te UNION ROAD PORT DE 

PLAISANCE NR.63, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 GEREAN HOLDING N.V. voorheen wonende te 
HARBOUR VIEUW DRIVE Z/N., thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DI CASA 
ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te HARBOUR 

POINT VILLAGE ARCADE UNITS NR.3, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 2015, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
  

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

ANTHONY voorheen wonende te AARON JACOBS 
DRIVE NR.31 CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 HANWANI N.V. 
voorheen wonende te FRONT STEET NR 137 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

28 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan E & S BROWN INVESTMENT N.V. voorheen 
wonende te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 SAMBO PATRICK CHARLES ERASMO voorheen 

wonende te IVORY SHELL DRIVE NR.16, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SUZAN JUSNER voorheen wonende te AARON 

JACOBS DRIVE 0.208333 CAYBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ULYSSE CAFELIA 

voorheen wonende te AARON JACOBS  DRIVE NR.6 
CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

29 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 PARSON PHILIP 
TORRANCE voorheen wonende te IVORY SHELL 
DRIVE NR.16, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 

is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROCHE PAUL 
voorheen wonende te HYSSOP ROAD Z/N, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 januari 2015, door de 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan EDWARDS CHARLENE ANNE-MARIE voorheen 
wonende te UNION FARM ESTATE ROAD NR.37, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 LAWS GROUP N.V. voorheen wonende te 
A.TH.ILLIDGE ROAD NR.6, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

juni 2012, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SEQUENA JENNIE  RABAGO voorheen wonende te 
CARNATION ROAD NR.318-C, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  8 
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 SUPREME 
CONSRUCTION N.V. voorheen wonende te LOW 

ESTATE ROAD NR.51, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

AANSPRAAKELIJKHEID CHIL OUT SXM N.V. 
voorheen wonende te BUSH ROAD NR 79, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, 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 LOPEZ THOMAS 
voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE ROAD NR.94, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 juli  16  2012, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan VIVIENE SUPPLIER N.V. voorheen wonende te 
CANNEGIETER STREET NR.14 UNIT NR 2-A, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 februari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan OUTSOURCING SERVICES LIMITED N.V. voorheen 
wonende te BUSH ROAD NR.52 P.O. BOX NR.841, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 ADMIRAL SHIPPING AGENCY( WINDWARD 
ISLANDS) N.V. voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE 
ROAD NR.22 LOWER PRINCES QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan B.N. 
CONSTRUTION N.V. voorheen wonende te J.DE LA 

FUENTE STREET NR.1, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
18 februari 2015, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 

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

ANN voorheen wonende te BUSH ROAD NR.57-B, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 18 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough Torres-Vegas Jefferson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan  voorheen wonende te MILTON 
DRIVE NR.11-A MOUNT WILLEM, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough Torres-Vegas Jefferson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ARON-RIJZIG MYL+NE ELEONORE voorheen 
wonende te AZALEA DRIVE NR.14 CUL DE SAC, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 CHARLES MAUREEN MARYLOE BIANCA voorheen 
wonende te GARDEN OF EDEN NR.26 A LOWER 

PRINCES QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 december 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 18 februari 2015, 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 WUOLI LIANG voorheen wonende te GROUND 
DOVE  ROAD NR.6 A 2, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 19 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TEL A FRIEND N.V. 
voorheen wonende te BACK STREET NR.46, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 februari 2015, 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 MONFORT- 
JOSEPH SERMOLIA voorheen wonende te , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, 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 THOMPSON 
LEONIE ADINA voorheen wonende te 
SUCKERTGARDEN ROAD NR.14 APT B, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 februari 2015, 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 GULER-GURBUZ GULSUM voorheen wonende te 
UNION ROAD NR.155, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

Bij exploit van 10 februari 2015, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David 
Antoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan PRO NAILS 

N.V. voorheen wonende te UNION ROAD NR.125 
UNIT NR.1, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 10 februari 2015, 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 CAN-TON 

SEAFOOD RESTAURANT N.V. voorheen wonende 
te UNION ROAD NR.125, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
d.d.  19 januari 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 februari 2015, waarvan een afschrift 
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE BAMBOO 
N.V. voorheen wonende te UNION ROAD NR .75, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 januari 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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Beleidsregel van de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie betreffende 
de toepassing van algemene regels, procedures en definities bij de uitvoering van de regeling luchtwerk, 
regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein, regeling vergunning tot vluchtuitvoering, regeling 
voorbereiding en uitvoering van vluchten, regeling vluchtuitvoering buitenlandse 
luchtvaartmaatschappijen, regeling erkenning van bedrijven, regeling inschrijving en registratie van 
luchtvaartuigen, regeling luchtvaartpersoneel en regeling luchtwaardigheid van luchtvaartuigen ter 

uitvoering van de Luchtvaartlandsverordening (Beleidsregel “General policies, procedures and practices 

civil aviation”) 
 

 
Gelet op de regeling luchtwerk, regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein, regeling vergunning tot 
vluchtuitvoering, regeling voorbereiding en uitvoering van vluchten, regeling vluchtuitvoering buitenlandse 
luchtvaartmaatschappijen, regeling erkenning van bedrijven, regeling inschrijving en registratie van luchtvaartuigen, 
regeling luchtvaartpersoneel en luchtwaardigheid van luchtvaartuigen;   

 
In overweging genomen hebbende: 
dat het wenselijk is algemene regels, procedures en definities vast te stellen bij de uitvoering van de ministeriële 
regelingen ter uitvoering van de Luchtvaartlandsverordening; 
 

 

BESLUIT: 
Artikel 1 
 
Ter uitvoering van diens bevoegdheden op grond van de ministeriële regelingen, wordt de in Bijlage I opgenomen 
beleidsregel: General Policies, Procedures and Practices Civil Aviation vastgesteld.* 
 
Artikel 2 

 
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Landscourant 
waarin deze is geplaatst. 
 
Artikel 3 
 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel “General policies, procedures and practices civil aviation”. 

 

Deze beleidsregel wordt met de toelichting in het Landscourant geplaatst. 

 

Vierentwintigste februari 2015 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De bijlage, ‘General Policies, Procedures and Practices Civil Aviation’ is te vinden via: 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
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 Beleidsregel van de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

betreffende de toepassing van algemene regels, procedures en definities bij de uitvoering van de 
regeling luchtwerk, regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein, regeling vergunning tot 
vluchtuitvoering, regeling voorbereiding en uitvoering van vluchten, regeling vluchtuitvoering 
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, regeling erkenning van bedrijven, regeling inschrijving en 
registratie van luchtvaartuigen, regeling luchtvaartpersoneel en regeling luchtwaardigheid van 

luchtvaartuigen ter uitvoering van de  Luchtvaartlandsverordening (Beleidsregel “General policies, 
procedures and  practices civil aviation”) 

 
 TOELICHTING 
 

 Algemeen deel 

 
In 2008 heeft de Internationale burgerluchtvaart organisatie (ICAO) een audit uitgevoerd naar de toepassing van 
de internationale luchtvaartregelgeving in het Koninkrijk der Nederlanden. Een belangrijke uitkomst van deze audit 
was dat de regelgeving van de Nederlandse Antillen sterk verouderd was. Daardoor kwam de aansluiting bij de 
internationale regelgeving onder druk te staan. De burgerluchtvaartwetgeving is overal ter wereld zoveel mogelijk 
uniform vanwege het sterke internationale karakter van de burgerluchtvaart.   

 

Streven is dan ook om alle wettelijke regelingen op het gebied van luchtvaart aan te passen aan de internationale 
standaarden, beginnende met de regelgeving inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart. Ook is aanleiding 
geweest dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de “Federal Aviation Administration” (FAA), van 12 tot en met 16 
september 2011 in het kader van het “International Aviation Safety Assessment” (IASA) programma een audit bij 
de “Curaçao Civil Aviation Authority” (CCAA) heeft uitgevoerd, waar de Sint Maarten Civil Aviation Authority 
(SMCAA) bij betrokken was. De uitslag van deze audit was onder meer dat de regelgeving, de “Civil Aviation 

Regulations”, voorheen “Civil Aviation Regulations Netherlands Antilles” (CARNA) niet actueel was. De audit betrof 

vooral de regelgeving omtrent de veiligheid van de luchtvaart.  
 

De “FAA model regulations” bestaan uit 11 onderdelen, waarvan een onderdeel, Part 1 als een algemeen geldende 
regeling is opgesteld, die steeds wordt toegepast bij de uitvoering van de overige tien delen. Bij het opstellen van 
de  bijlage bij deze regeling is deel 1 “General policies, practices and procedures” van de "FAA Model Regulations" 
overgenomen. Deel 1 van de “FAA Model Regulations" is wel aangepast aan de staatkundige situatie in Sint 

Maarten en aan de actueel geldende wetgeving in Sint Maarten. Het resultaat, de "Sint Maarten Civil Aviation 
Regulations Part 1 General policies, practices and procedures civil aviation” is als bijlage bij de regeling gevoegd. 

 
 De bijlagen van de ministeriele regelingen zijn opgesteld in de Engelse taal, dat is normaal gesproken niet 

wenselijk bij wetgeving. Echter, dat is gewoonte in de luchtvaart gezien het internationale karakter daarvan. Bij 
een discrepantie tussen de beleidsregel en wetgeving, gaat wetgeving voor. 

 

Artikelsgewijs deel 
 
Artikel 1 
 
Bij de uitvoering van de ministeriële regelingen op grond van de Luchtvaartlandsverordening wordt de bijlage 

behorende bij deze beleidsregel toegepast. De bijlage bevat  algemene informatie over het gebruik van de bijlagen 

bij die ministeriële regelingen en de toepasselijkheid ervan. Ook bevat de bijlage algemene informatie met 

betrekking tot het indienen van aanvragen voor vergunningen en certificaten.  

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 
VAN DE 4de MAART 2015 

 

MINISTER VAN FINANCIËN 
 
 

 

            NR.: 2015/446                                                                                            
                                                                                  

                                         
                       
 
In overweging genomen hebbende: 

- dat het wenselijk is om, ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering, de aan de Minister gemandateerde 
bevoegdheid bij Mandaatbesluit overwerk 2014 te mandateren aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van 
Financiën. 

 
Gelet op: 

- Mandaatbesluit overwerk 2014. 
 
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 

1. Aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van Financiën mandaat te verlenen om namens de Minister van 
Financiën de per Mandaatbesluit overwerk 2014 gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen, met dien verstande 

dat indien sprake is van de uitoefening van die bevoegdheden jegens zichzelf, de besluitvorming en ondertekening 
plaatsvindt door de mandaatgever. 

 
 

2. De Secretaris Generaal rapporteert éénmaal per 6 maanden aan de Minister van Financiën over de uitoefening van 
de gemandateerde bevoegdheden. 

 
Artikel 2 
Verlening van verder ondermandaat is niet toegestaan. 
 
Artikel 3 

Bij afwezigheid of verhindering van de Secretaris Generaal wordt diens ondermandaat volledig uitgeoefend door de 
functionaris die daartoe door de Minister Financiën is aangewezen als plaatsvervangend Secretaris Generaal.   
 

Artikel 4 
Elk in ondermandaat genomen besluit dient als volgt te worden ondertekend: 
 
‘DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN  

Voor deze,  
[de functie van de ondergemandateerde],  
[naam ondergemandateerde]’ 
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Artikel 5 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dag van dagtekening. 

 
Artikel 6 
1.    De ondergemandateerde houdt een besluitenlijst bij van de in mandaat genomen besluiten. 
 
2.    De ondermandaatgever dient aan de mandaatgever en in ieder geval éénmaal per 6 maanden   
       verantwoording af te leggen over de uitvoering van de krachtens ondermandaat genomen   
       besluiten. 

 
 
Artikel 7 
Deze beschikking wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit overwerk 2014 Ministerie van Financiën en blijft van 

kracht bij wijzigingsbesluiten ten aanzien van het Mandaatbesluit overwerk 2014.  
Deze beschikking zal in het Afkondigingsblad worden geplaatst. 

 
Vierde maart 2015 
Philipsburg,  
De Minister van Financiën 
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Overzicht wetgeving 

 

  De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken 
  bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127, 

  derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene 
  Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht 
  van: 
  1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de 
      Ombudsman nog niet is verstreken; 
  2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

  3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

- - - - 

 
 

 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2015, no. 1 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 29ste januari 
2015 tot wijziging van de 

samenstelling en het presentiegeld 
van de commissie van 
deskundigen, bedoeld in artikel 5, 
zesde lid, van de Landsverordening 
ruimtelijke ontwikkelingsplanning 

29 januari 2015 13 maart 2015 

AB 2015, no. 2 Landsverordening begroting 2015 2 februari 2015 17 maart 2015 

  
 

 
 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 

 


