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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 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SATHYA SAI 

N.V. DBA GEMS IN PARADISE voorheen 

gevestigd te THE VILLAGE 11-A UNIT 3 

FRONTSTREET, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 maart 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PRENSA-

SANTANA YVELLISSE DBA YOMAIRA 

BEAUTY SALON voorheen wonende te C.A. 

CANNEGIETER STREET #58, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.22 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NATURAL 

ACTS N.V. DBA EARTHBOUND voorheen 

gevestigd te A.J.C. BROUWERS RD , CUL DE 

SAC , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

oktober 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan A.B.F. N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 

312, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 25 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FLEMMING 

ESMOND ALMOND DBA ESMOND 

JANITORIALS SERVICES voorheen wonende  

te WALTER NISBETH ROAD # 59, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JAMES, 

JERROL voorheen wonende te BROWN'S 

DRIVE # 2,, NIDDLE REGION, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.18 februari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FIRAS 

ENTERPRISES N.V. DBA 1,2,3,4 & MORE 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD #100 A , CUL DE SAC , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 oktober 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HOUZZ & 

RENOVATIONS N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 29, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ROYAL 

CARIBBEAN SURGEONS N.V. voorheen 

gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD # 6, 

CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BLACK 

SANDS HOLDING B.V. voorheen gevestigd te 

SUCKER GARDEN ROAD #33, SUCKER 

GARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.01 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LANAGIO 

CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 

gevestigd te A.J.C. BROUWER ROAD #280 , 

CUL DE SAC , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ELITE 

AVIATION & TRAVEL SERVICES B.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 25 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BERRY 

CORPORATION INC. voorheen gevestigd te 

COSELY DRIVE 2, , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan S & M 

BUSINESS ACCOUNTING N.V. voorheen 

gevestigd te C/O : THE MAILBOX 05048, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.21 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BETHEL 

PROPERTY SOLUTION N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 64 , COLE 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 

julie 2018, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BEST 

SECURITY FORCE N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWER ROAD #4, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 18 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

VARIEDADES FANTASIAS N.V. voorheen 

gevestigd te ZIRCON ROAD # 8 A, BILLY 

FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 

september 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KAZAZEN 

N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 

#139, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.30 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan RENE AND 

PHUNG ADVERTISING N.V. DBA P.R. 

COMMUNICATION voorheen gevestigd te 

BUSH ROAD # 70 , CUL DE SAC , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SHAWARMA 

IMPERIAL N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 11, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 26 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 9                                          Datum: 26 april 2019 

   P a g i n a  | 7 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DEDICATED 

BROTHERS ENTERTAIMENT SERVICES 

(D.B.E.S) voorheen gevestigd te GRAPE 

FRUIT ROAD #17, ST. PETERS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TUMUK 

HUMAK N.V. voorheen gevestigd te CARROT 

ROAD 45, SOUTH REWARD, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.07 januari 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ST. 

MAARTEN TAXI DRIVERS ENTERPRISES 

N.V. voorheen gevestigd te A.T. ILLIDGE 

ROAD , LOWER PRICESS QUARTER , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan J.W. 

REALTIES N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. 

BROUWER ROAD #14, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 18 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

OPPORTUNITY SALES & MARKETING N.V. 

voorheen gevestigd te ZIRCON ROAD # 4, 

BILLY FOLLY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 september 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WADHWA & 

SONS N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET #98, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.11 februari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan C & L 

ELECTRICAL N.V. voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE RD. Z/N , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 oktober 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BROADWAY 

VARIETY STORE N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET #5, UNIT 16-A, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HODGE 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

ARCH ROAD # 63-B, SUCKER GARDEN, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

REBUILDING THE WALLS OF JERICHO N.V. 

voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET 14 UNIT 2A, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 maart 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

A.W.CONSTRUCTION N.V. voorheen 

gevestigd te SINCLAIRE DRIVE #8 CAY BAY 

, CAY BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  17 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan M.J 

FASHION N.V DBA TOP SPORT voorheen 

gevestigd te FRONT STREET # 117 D, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan OLIVER 

ALICE ELEONORE voorheen wonende te 

DIAMOND DRIVE NR. 1, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  16 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PICASSO 

ENTERPRISES N.V. DBA CLASSICS 

ELECTRONICS & JEWELRY voorheen 

gevestigd te FRONT STREET # 2, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.17 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HEAD AND 

BODY HAIR STYLIST & PERSONAL 

TRAINER N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #56, ROYAL VILLAGE, , 

COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PERFECT 

TIMING CONSTRUCTION N.V voorheen 

gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 

#115, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MR. JOHN 

ETIENNE DIRECTOR OF PARROT SIGHT 

N.V. voorheen gevestigd te ZORG EN RUST 

33, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

FRONTSTREET CAFE # 30, BV voorheen 

gevestigd te FRONT STREET #30, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.21 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

ROCCHETTINO N.V. DBA VALENTINO 

RISTORANTE voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #68 UNIT 7/8 , COLE BAY 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 

julie 2018, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan LOU G'S 

ENTERPRISES N.V. DBA FIREHOUSE 

voorheen gevestigd te FRONT STREET # 

77/79, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 januari 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PEST 

CONTROL INSTITUTE N.V voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 21, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 

september 2018, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KENSYCO 

CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 

gevestigd te QAUIL DOVE DRIVE #, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.15 november 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE Q 

LOUNGE N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD  #11 UNIT 2-C , , 

SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  26 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN 

CHEF N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET #4, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DANAUDIT 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PHILLIPS 

CARLDON SEYMOURE voorheen wonende te 

FRONT STREET # 7, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.30 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PARWESH 

N.V. voorheen gevestigd te REMBRANDT 

PLEIN 3 , MADAME ESTATE , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FASHION 

PARIS N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET # 7 UNIT G, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GLORY TEES 

B.V. DBA THE ARK SHACK voorheen 

gevestigd te UNION ROAD #9, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 november 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JOSH N.V. 

DBA KALEIDOSCOPE JEWELERS voorheen 

gevestigd te FRONTSTREET 49, UNIT 7, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.29 augustus 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BEACON 

HILL DEVELOPMENT LTD voorheen 

gevestigd te POINT PIROUETTE 111 , 

POINT PIROUETTE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  28 september 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ALORY 

ENTERPRISES N.V. DBA THEZE AND 

THOZE voorheen gevestigd te FRONT 

STREET # 7, UNIT 2-B, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WELCOME 

SHARON MARIETA voorheen wonende te 

W.G. BUNCAMPER ROAD 33, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 september 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ST. 

MAARTEN ANGEL REAL ESTATE N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 17, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.29 augustus 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan YOUSEF 

MOHAMMED R. ALGHOOL T.B.V. ALGHOOL 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BUSH ROAD 38 , CUL DE SAC , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 augustus 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan POLIRO N.V. 

DBA SOUVENIR ISLAND & SHOP N SPREE 

voorheen gevestigd te FRONSTREET #85, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 17 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan POLARIS 

LAW N.V. voorheen gevestigd te W.G. 

BUNCAMPER ROAD # 33, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MULATA 

REAL ESTATE N.V. voorheen gevestigd te 

DEFIANCE # 174, DEFIANCE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.07 september 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SINT 

MAARTEN COURIER SERVICES N.V. 

voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD 

# 78--B , LOWER PRICESS QUARTER , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 

TROPICAL ICE CREAM N.V. DBA LA 

TAVERNE voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET #31, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 januari 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan JDIX 

ENTERPRISE N.V.DBA BATHMAX 

CARIBBEAN voorheen gevestigd te EMERALD 

MERIT ROAD 26, OYSTERPOND, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PAGANO 

MAGGIE LECHLINSNKI voorheen wonende 

gevestigd te FRONTSTREET 101, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.29 augustus 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan F.B.F. 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

MAHO REEF HOTEL SHOP 26+27 , 

LOWLANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MEREJO 

REYES, RAMON ANTONIO voorheen 

wonende te SUCKER GARDEN ROAD #123,, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 07 november 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan REALHI 

ENTERPRISES N.V. DBA BEAU BEAU'S AT 

OYSTERBAY BEACH CLUB voorheen 

gevestigd te EMERALD MERIT ROAD #10, 

OYSTERPOND, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MULTI USE 

SINT MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

C/O B&B CONSULTANCY N.V P.O. BOX 

6117, , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.22 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DES LIQOUR 

STORE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD UNIT #312 , COLE BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 julie 2018, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan AMAZONIA 

N.V. voorheen gevestigd te GLADIOLA RD. 

Z/N, SAUNDERS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 01 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HOUSE OF 

CHINA N.V. voorheen gevestigd te 

LONGWALL ROAD 18, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  10 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BEST 

CUISINE N.V. voorheen gevestigd te LA 

PALAPA CENTER UNIT 7 & 8, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.22 

februari 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 27 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KNOW HOW 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

CHERRYNUT ROAD #23 , ST. PETERS , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  13 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NICE & 

EASY BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te 

GLADIOLA RD. 15, SAUNDERS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 01 maart 

2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HERAKLION 

N.V. DBA ALBERTO CAPELLO voorheen 

gevestigd te CYRUS WATHEY SQUARE #3, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BALLAST 

NEDAM INTERNATIONAL PROJECTS 

voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN 

BOULEVART, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.12 september 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NYNA N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 67 

, COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FIRMUS 

HANDLING SERVICES N.V. voorheen 

gevestigd te SEDUMS CACTUS DRIVE #15, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 11 maart 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VEENA 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BACK STREET 21,, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  13 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TOSCANA 

N.V. DBA MAITO voorheen gevestigd te 

THREE PALM PLAZA #5 WELFARE ROAD # 

60, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.12 september 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE 

GERMAN GOURMET STORE N.V voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 62 , COLE 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 

julie 2018, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 

CLOTHING N.V. voorheen gevestigd te 

GEORGE CLEMENT DE WEEVER STREET # 

21, UNION FARM, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 21 februari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HALF PRICE 

N.V. DBA BEAUTY 1 voorheen gevestigd te 

BUSH ROAD # 71, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SIDRO CAR 

RENTALS N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET #42 2ND FLOOR, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.09 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan HO-KATE 

N.V. voorheen gevestigd te WATLING 

ISLAND ROAD # 7 , MADAME ESTATE , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan RGM ST. 

MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te P.O. 

BOX 195, , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 18 januari 2019, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FLOBEMAH 

N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 

#26,, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE BAGEL 

PLACE N.V. voorheen gevestigd te BACK 

STREET 66, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.13 augustus 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 4 S 

ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 68 , COLE BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CLAREMONT 

MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

BILLY FOLLY ROAD # 37, BILLY FOLLY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PALACIOS 

JEWELRY REPAIR SHOP N.V. voorheen 

gevestigd te FRONTSTREET # 53, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan THE 

ANATIDAE FOUNDATION voorheen 

gevestigd te SUCKER GARDEN ROAD # 51, 

SUCKER GARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.13 augustus 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CHARBEL'S 

HOUSE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 68 , COLE BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 julie 2018, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 

BEVERAGE & FOOD DISTRIBUTORS N.V. 

voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD 

#20, CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TEL-TIME 

INTERNATIONAL INC N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET #5, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NELIYAH 

N.V voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN 

ROAD # 49, SUCKER GARDEN, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.13 augustus 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CREATIVE 

DESIGNS CONSTRUCTION & MAN. N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD , 

COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan NINELIVES 

N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 

19 E, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 9                                          Datum: 26 april 2019 

   P a g i n a  | 26 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BRINK 

RECYCLING N.V. DBA BAKKER RECYCLING 

voorheen gevestigd te SOUALIGA ROAD # 

26, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SKOHLYN 

N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET #69-A. H, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.31 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TITOY'S 

BAR & RESTAURANT N.V. voorheen 

gevestigd te WELL ROAD #46 , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan M.H. 

MAINTENANCE SERVICES N.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 22, APT 2, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 

BUTTERFLY N.V. voorheen gevestigd te 

LLAMA DRIVE # 3, CAY HILL, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 augustus 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CERTAIN 

CELL B.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET  # 54, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.31 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BENMAR 

MAINTENANCE SERVICES voorheen 

gevestigd te ARBUTUS ROAD #20, , 

SAUNDERS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FUN, SUN & 

SAILING N.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD # 6, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 15 oktober 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan RCT 

ENTERPRISES N.V. DBA SOL MADAME 

ESTATE voorheen gevestigd te A.TH ILLIDGE 

RD 115,, LOWER PRINCESS QUARTER, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan AYCS LTD 

voorheen gevestigd te C.A.CANNEGIETER 

STREET 30, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.31 julie 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ULTRA 

ELECTRICAL SERVICES N.V. voorheen 

gevestigd te ARBUTUS ROAD 15, , BETTY'S 

ESTATE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan VANDAM 

TUINCENTRUM N.V. DBA HORTUS voorheen 

gevestigd te DR. J. DE LA FUENTE STREET 

8, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 13 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan OPTIMUM 

ALUMINIUM N.V. voorheen gevestigd te A. 

TH. ILLIDGE ROAD # 34, LOWER 

PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FIT GOES 

FAST N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. 

BROUWER ROAD UNIT 4-2F, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.03 oktober 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BRITE 

SMILE EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 46 , COLE BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SILVER & 

GOLD N.V. DBA PARKAY'S voorheen 

gevestigd te BACK STREET 96/2, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 05 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan 

ST.MAARTEN AUCTION HOUSE N.V. 

voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD # 2 UNIT 9, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan POLARIS 

LAW N.V. voorheen gevestigd te W.G. 

BUNCAMPER ROAD # 33, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.25 maart 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan M. V. V.  

RENTALS  N.V. voorheen gevestigd te PORT 

DE PLAISANCE , COLE BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 julie 2018, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CHENMYRO 

N.V. DBA U.S. COMPUTER PRODUCTS 

voorheen gevestigd te CUPECOY BEACH 

CLUB 116, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 13 julie 2018, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MERCELINA 

FLOR SANTA voorheen wonende te GENIP 

ROAD 70, ST. PETERS, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 maart 2019, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ANNA'S 

MARKET & DELI N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWERS RD (OPPOSITE ACE), 

CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.03 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 25 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ECOLOTECH 

N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD , 

COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CRYSTAL 

BLUE INTERNATIONAL N.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD 46, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 

julie 2018, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ELITE 

WELDING N.V. voorheen gevestigd te ARCH 

ROAD 63-B, SUCKERGARDEN, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 september 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ALEA N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

#111, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.17 julie 2018, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MINKA'S 

N.V DBA LOS ARRIESOS voorheen gevestigd 

te AIRPORT ROAD # 57 , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 julie 2018, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan MAMA LOU'S 

N.V. voorheen gevestigd te KANAAL STEEG 

#1,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 oktober 2018, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SAI 

GARMENTS N.V. voorheen gevestigd te 

KANAAL STREET UNIT # 1,, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 augustus 

2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploit van de 10de april 2019, heb ik, 

Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht 

in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 

gevolggevende aan een beschikking van de 

E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten, 

van de 8ste april 2019, OPGEROEPEN: 

GARY RUEBEN RICHARDS, zonder bekende 

woon- of verblijf- plaats op Sint Maarten, voor 

de terechtzitting van: dinsdag de 20ste 

augustus 2019, des voor/na middags te 

08.30 uur, ten Raad- huize te Phillipsburg, 

teneinde op de door: EVERETT JULIAN 

SCOTT, qualitate qua vereffenaar ROSE 

BART & ANN REBECCA BART, gedomicilieerd 

op Curacao/Sint Maarten ten kantore van mr, 

S.N.E. Inderson, De Ruyterkade # 52, tegen 

hem ingestelde vordering te antwoorden. 

SXM 201900009 A.R. No: 7/19 

 

De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 

 

 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 26 maart 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TIME TO 

TRAVEL voorheen gevestigd te UNION ROAD 

#88 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 augustus 2018, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploot van 28e maart 2019, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van DAWN BEACH CLUB 

ASSOCIATION, gevestigd te Sint Maarten, die 

voor deze zaak tot het uiteinde der executie 

domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Simpson Yacht 

Club unit 15, Welfare Road 68, Simpson Bay te 

Sint Maarten, ten kantore van de advocate mr. 

K. Huisman, ten laste van DE HEER HARRY 

MICHAEL ROSS, zonder bekende woon- of 

verblijfplaats hier te lande, maar woonachtig in 

San Juan, Puerto Rico, zonder bekende adres 

aldaar, BETEKEND: Vonnis van het 

Gemeenschappelijk Hof Van Justitie,  

beschikking dd. 22e maart 2019. 

 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
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OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 9e  april 2019, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 

Eustatius. Opgeroepen: Cherant Holdings 

A.V.V., (voorheen genaam Azzura Holding 

Company A.V.V.) zonder bekende vestiging 

adres op St.Maarten aan de om op dinsdag de 

25e  juni 2019 te 8:30 uur voormiddag ter 

terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan 

de Frontstreet te verschijnen, voor de 

behandeling van vorenbedoelde zaak Iris 

Hodge-Gibbes en Gaspard O. Gibbes, eiser 

wonende op St.Maarten, te antwoorden (AR 

301/18-SXM 201801457) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploot van 8e april 2019, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van RUDOLPH LLEWELLYN 

DUBLIN, wonende op Sint Maarten, die voor 

deze zaak tot het uiteinde der executie 

domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Welfare Road 

68, Office 211 te Sint Maarten, ten kantore van 

BERMAN Consultancy Legal & Trust en 

gemachtigd de advocaat mr. L.G.J. Berman, 

ten laste van EDNA NEVOLA RICHARDSON, 

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te 

lande 

BETEKEND: Vonnis van het 

Gemeenschappelijk Hof Van Justitie,  

beschikking dd. 22e februari 2019. 

 

De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 

OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 17e  april 2019, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 

Eustatius. Opgeroepen: Serendipity Trust, 

gevistigd in de vs, zonder bekende woon of 

verblijfplaats op St.Maarten aan de om op 

dinsdag de 20e  augustus 2019 te 8:30 uur 

voormiddag ter terechtzitting van het gerecht 

in eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 

voor de behandeling van vorenbedoelde zaak 

Dawn Beach Club Association, eiser 

gevistigd op St.Maarten, te antwoorden (AR 

67/19 – SXM 201900313) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 17e  april 2019, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 

Eustatius. Opgeroepen: Harry Michael Ross, 

zonder bekende woon of verblijfplaats op 

St.Maarten aan de om op dinsdag de 20e  

augustus 2019 te 8:30 uur voormiddag ter 

terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan 

de Frontstreet te verschijnen, voor de 

behandeling van vorenbedoelde zaak Dawn 

Beach Club Association, eiser gevistigd op 

St.Maarten, te antwoorden (AR 68/19 – SXM 

201900314) 

 

De deurwaarder S.M. APON 
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MAYFAIR SINT MAARTEN N.V. 

(gevestigd op St. Maarten) 

 

In liquidatie 

 

Bij besluit van de buitengewone algemene 

vergadering van aandeelhouders, gehouden op 

5 april 2019, is besloten om MAYFAIR SINT 

MAARTEN NV per 15 april 2019 te ontbinden. 

Allen worden hierbij verzocht om enige 

vordering tegen Mayfair Sint Maarten NV bij de 

curator schriftelijk in te dienen, met 

bewijsstukken van de claim op het volgende 

adres; 

 

ABS ACCOUNTING AND BUSINESS 

SERVICESN.V. 

Bush Road #70-I 

Cul de Sac, St.Maarten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE OF BANKRUPTCY 

 

By decision of April 8, 2019 the Court in First 

Instance of Sint Maarten declared  the 

bankruptcy of: 

 

GLOBAL DISTRIBUTION & 

CONSTRUCTION CENTER N.V. 

 

appointing Mrs. P.P.M. van der Burgt as 

delegated judge and Mr. H.A. Seferina as 

trustee. 

Date, time and place for the first creditors’ 

meeting are still to be set. All creditors are 

herewith requested to submit their claim 

against Global Distribution & Construction 

Center N.V. to the trustee in writing and with 

submission of evidence of the claim at the 

following address: 

 

HBN Law 

Mr. H.A. Seferina, Trustee 

W.G. Buncamper Road 33 

Philipsburg, St. Maarten 

Phone: +1- 721-542 22 72 

Fax: +1-721- 542 43 81 

 

 

ECHTSCHEIDING 

 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St. Maarten, van de 25e maart 

2019, de echtscheiding uitgesproken tussen 

JUAN ANTONIO RICHARDSON, wonende op 

Sint Maarten en gedomicilieerd aan de C.A. 

Cannegieter Street 46 te Philipsburg, ten 

kantore van de advokate mr. Nerissa de la 

Rosa en JUANA JOSEFINA ORTIZ-TAVAREZ, 

wonende op Sint Maarten, partijen zijn met 

elkander gehuwd op 31 augustus 1993 te 

Curacao. 

 

De deurwaarder, Mark John Rabess
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   No.2018/1848 

 

 
LANDSBESLUIT 

 

van de 22 maart 2019, no.LB- 19/0185 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat in het Verdrag van Chicago is bepaald dat elk land een luchtvaartcommissie (of een 

soortgelijke instantie) instelt ten behoeve van de nationale veiligheid van de luchtvaart;  

- dat het doel hiervan is tot het coördineren van activiteiten tussen de departementen, 

agentschappen en andere organisaties van de staat, de luchthaven, exploitanten van 

luchtvaartuigen, verleners van luchtverkeersdiensten en andere entiteiten die betrokken zijn 

bij of verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van verschillende aspecten van de beveiliging 

van de burgerluchtvaart; 

- dat het wenselijk is een landelijke veiligheidsplatform en veiligheidscommissie voor de 

burgerluchtvaart in te stellen welke tot taak zal hebben beslissingen te nemen respectievelijk 

het veiligheidsplatform te adviseren met betrekking tot de veiligheid van de burgerluchtvaart 

in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de bestrijding van criminele of 

terroristische activiteiten tegen de burgerluchtvaart, met inachtneming van de voor Sint 

Maarten geldende regelgeving, verdragen en andere internationale overeenkomsten; 

- de verantwoordelijke ministers aangaande nationale veiligheid, justitie en transport 

(luchtvaart) hierdoor gaan deelnemen in het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart; 

- dat bij ministeriële beschikking deskundigen voor de veiligheidscommissie voor de 

burgerluchtvaart worden benoemd met als taak het veiligheidsplatform voor de 

burgerluchtvaart te adviseren met betrekking tot de veiligheid van de burgerluchtvaart in het 

algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de bestrijding van criminele of terroristische 

activiteiten tegen de burgerluchtvaart, hierna de veiligheidscommissie voor de 

burgerluchtvaart; 

 
Gelet op: 
 

- bijlage 17 van het Verdrag inzake Internationale burgerluchtvaart (“Chicago Convention”) van 

7 december 1944; 

- de “National Civil Aviation Security Program” van Sint Maarten; 

- de Regeling interdepartementale commissies; 

 
HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1  
 

1. Er is een veiligheidsplatform voor de luchtvaart.  

2. Het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart heeft tot taak maatregelen te treffen of te wel 

beslissingen te nemen met betrekking tot de verbetering van de veiligheid van de 
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burgerluchtvaart in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de bestrijding van criminele 

of terroristische activiteiten tegen de burgerluchtvaart, met inachtneming van de voor Sint 

Maarten geldende regelgeving, verdragen en andere internationale overeenkomsten. 

3. Het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart bestaat uit:  

- De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, tevens 

voorzitter; 

- De Minister van Justitie, tevens plaatsvervangend voorzitter en;  

- De Minister van Algemene Zaken. 

4. De leden als genoemd in het derde lid kunnen bij afwezigheid of ontstentenis worden vervangen 

door hun aangewezen vervanger. 

5. De leden als genoemd in het derde lid regelen onderling de organisatie van het veiligheidsplatform 

en kunnen zich doen bijstaan door een persoon binnen hun kabinet. 

6. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

benoemt bij ministeriële beschikking deskundigen belast met nationale veiligheid, justitie en 
transport als leden van de veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart, met als taak het 
veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart te adviseren met betrekking tot de veiligheid van de 
burgerluchtvaart  in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de bestrijding van criminele 

of terroristische activiteiten tegen de burgerluchtvaart, hierna de veiligheidscommissie voor de 
burgerluchtvaart. 

7. De leden van het veiligheidsplatform zijn bevoegd informatie in te winnen bij de 

veiligheidscommissie. 

Artikel 2  
 
1. Het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart komt tenminste 2 keer per jaar bijeen, nadat de 

veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart advies heeft uitgebracht of een bijeenkomst heeft 

gehouden, voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtvaartveiligheid, en 

vergadert op elk ander moment indien ingeval van dreiging van de luchtvaartveiligheid dit 

wenselijk wordt geacht. 

2. Van elke bijeenkomst van de veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart wordt binnen 3 weken 

na de vergadering verslag gedaan aan het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart. 

Artikel 3  
 
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 

 
Philipsburg,22 maart 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 

 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie 

datum 20 maart 2019 
 

De Minister van Justitie  
datum 1 april 2019 
 
De Minister van Algemene zaken 

datum 1 april 2019 
  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 9                                          Datum: 26 april 2019 

   P a g i n a  | 38 
 
 

 
No.2018/1847 

 
 

 
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING  

van de  27 Februari 2019 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 

 
In overweging genomen hebbende: 
 

- dat in het Verdrag van Chicago is bepaald dat elk land een luchtvaartcommissie (of een 
soortgelijke instantie) instelt ten behoeve van de nationale veiligheid van de luchtvaart;  

- dat het doel hiervan is tot het coördineren van activiteiten tussen de departementen, 
agentschappen en andere organisaties van de staat, de luchthaven, exploitanten van 
luchtvaartuigen, verleners van luchtverkeersdiensten en andere entiteiten die betrokken zijn 
bij of verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van verschillende aspecten van de beveiliging 
van de burgerluchtvaart; 

- dat het wenselijk is een landelijke veiligheidsplatform en veiligheidscommissie voor de 

burgerluchtvaart in te stellen welke tot taak zal hebben beslissingen te nemen respectievelijk 
het veiligheidsplatform te adviseren met betrekking tot de veiligheid van de burgerluchtvaart 
in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de bestrijding van criminele of 
terroristische activiteiten tegen de burgerluchtvaart, met inachtneming van de voor Sint 

Maarten geldende wet-,en regelgeving, verdragen en andere internationale overeenkomsten; 
- dat het landelijk veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart bij landsbesluit zal worden 

vastgesteld waarin de verantwoordelijke ministers deelnemen die belast zijn met nationale 

veiligheid, justitie en transport (luchtvaart); 
- dat als gevolg van deze ministeriële beschikking deskundigen belast met nationale veiligheid, 

justitie en transport worden benoemd als leden van de veiligheidscommissie voor de 
burgerluchtvaart, met als taak het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart te adviseren 
met betrekking tot de veiligheid van de burgerluchtvaart  in het algemeen en in het bijzonder 
ten aanzien van de bestrijding van criminele of terroristische activiteiten tegen de 
burgerluchtvaart, hierna de veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart; 

Gelet op: 
 

- bijlage 17 van het Verdrag inzake Internationale burgerluchtvaart (“Chicago Convention”) van 
7 december 1944; 

- de “National Civil Aviation Security Program” van Sint Maarten, hoofdstuk 5.1; 
- de Regeling interdepartementale commissies; 
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HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1  

1. Er is een permanente veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart. 

2. De veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart heeft tot taak het veiligheidsplatform voor 

de burgerluchtvaart van advies te dienen met betrekking tot de veiligheid van de 

burgerluchtvaart in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de bestrijding van 

criminele of terroristische activiteiten tegen de burgerluchtvaart. 

 

3. De veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart bestaat uit:  

- de directeur van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart, als voorzitter, tevens lid; 

- de luchtvaart inspecteur “security”(“avsec”) van de Sectie Luchtvaart, als lid; 

- de korpschef van politie, als lid; 

- de directeur van het “Princes Juliana International Airport (PJIAE)”, als lid; 

- de directeur van “Postal Services Sint Maarten”, als lid; 

- de directeur van Douane dienst Sint Maarten, als lid; 

- het hoofd van de Immigratiedienst, als lid; 

- het hoofd van het Openbaar ministerie, als lid; 

- het hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten, als lid, tevens plaatsvervangend 

voorzitter; 

- een vertegenwoordiger van de “Sint Maarten Airline and Handling Association”, als lid. 

4. De directeur van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart wijst een persoon aan die de 

veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart bijstaat in de functie van secretaris. 

5. De leden als genoemd in het derde lid kunnen bij afwezigheid of ontstentenis worden 

vervangen door hun aangewezen vervanger. 

6. Voor zover het ambtenaren betreffen, is de Beleidsregel ten aanzien van dienstreizen en 

vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten voor overheidsdienaren van toepassing wanneer 

vergaderingen worden bijgewoond buiten Sint Maarten.  

7. De veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart neemt de bepalingen in acht, zoals 

opgenomen in “Annex 17” van het  Verdrag inzake Internationale burgerluchtvaart (“Chicago 

Convention”) van 7 december 1944 en de “National Civil Aviation Security Program” van Sint 

Maarten. 

8. De leden van en degenen die voor de veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart 
werkzaamheden verrichten, zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens waarvan ze het 
vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. 

9. De voorzitter van de veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart kan, indien dit nodig 

wordt geacht, deskundigen uitnodigen ter bijwoning van de vergaderingen voor technisch 

operationele expertise. 
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Artikel 2  
 
1. De veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart komt tenminste 2 keer per jaar bijeen om een 

vergadering bij te wonen ter beoordeling van de luchtvaartveiligheid, en vergadert op elk ander 

moment indien het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart dat wenst ingeval van dreiging 
van de luchtvaart veiligheid. 

2. Bij elke vergadering wordt het verslag van de “airport Avsec” commissie besproken. 
3. Van elke bijeenkomst van de veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart wordt binnen 3 weken 

na de vergadering verslag gedaan aan het veiligheidsplatform voor de burgerluchtvaart. 
 

Artikel 3  

 
1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in 

de Landscourant geplaatst. 
2. Deze beschikking wordt aangehaald als Nationale veiligheidscommissie voor de burgerluchtvaart. 

 
 

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

 datum 27 februari 2019 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description. 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
building activities 

Date 
Issued 

BP#134/2018 COLE BAY, COLE BAY, 

MAPLE TREE DR. #1 

CA 160/2013 

 

Residential 

9-Apr-19 

 

BP#155/2016 

LOWER PRINCE'S 

QUARTER, 

DUTCH QUARTER, 

BISHOP HILL RD. #12 

CA 136/2014 

 

Residential 

9-Apr-19 

 

BP#288/2018 

 

LITTLE BAY ROAD #19, 
GREAT BAY BEACH 

CA 038/1959,  

CA 039/1959,  

CA 039/1963,  

CA 165/2008,  

CA 166/2008,  

CA 397/2007 

 CA 398/2007,  

CA 063/2019 

Resort/Commercial 

9-Apr-19 

 

BP#173/2018 

 

GREAT BAY, 

PHILIPSBURG, 

FRONTSTREET #26 

CA 238/1990 

 
Public Function 

8-Apr-19 

 

BP# 150/2018 

 

SIMPSON BAY, 

BEACON HILL, 

STAGHORN CORAL RD. 

#4 

CA 057/2009 

 

Residential 

8-Apr-19 

 

BP#234/2017 

 

CUL DE SAC, 

REWARD, 

PUMPKIN RD. #61 

CA 120/1985 

 

Residential 

8-Apr-19 

 

BP#172/2016 

 

CUL DE SAC, 

ST.JOHN’S ESTATE, 

ST.JOHN’S ESTATE RD. 

#2 

CA 259/1998 

 
Commercial 

8-Apr-19 
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Objection/Appeals clause: 

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

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative 

decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative 

Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of 

sending or issuance of this decision. The note of objection may be submitted to the same 

administrative authority that made the administrative decision.  

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

 

 
 

 
 

 

BP#250/2018 

 

COLE BAY, 

COLE BAY, 

WATER ROCK LN. #8 

CA 40/2001,  

CA 115/1995 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#225/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

DAWN BEACH, 

TAMARIND HILL RD. #37 

CA 67/1986 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#156/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

SUCKER GARDEN, 

PIN CUSHION CACTUS DR. 

#29 

CA 89/1996 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#049/2018 

 

CUL DE SAC, 

SAUNDERS, 

JASMIN RD. #13 

CA 153/2015 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#016/2018 
CUL DE SAC, 

MARY'S FANCY, 

CORALITA RD. #14 

CA 27/1969 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#066/2017 

 

LITTLE BAY, 

CAYHILL, 

CARIBOU DR. #1 

CA 43/19744,  

CA 44/1974,  

 CA 45/1974,  

CA 26/2000,  

CA 27/2000, 

CA37/2000 

Commercial 

1-Apr-19 

 

 
Hindrance 
Permit no. 

Applicant 
Location of 

Activities 

Certificate of 

Admeasurement 

Description of 
Hindrance 
Activities 

Date 

Issued 

HP.17.10 SXM Beer 

COLE BAY,  
LOCUS TREE ROAD 

#1 
(JOBCO COMPOUND) 

CA 409/1988 

Brewing, 
Packing and 

Distribution of 
beer 

08-Apr-19 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description. 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
building 
activities 

Date 
Issued 

BP#211/2018 

 

COLE BAY,  
CAPE BAY,  

SKYLINE DR.#36 

CA 112/2013 

 CA 130/2017 
Residential 

17-Apr-19 

BP#097/2018 

 

COLE BAY,  

COLE BAY,  

RED MAPLE DR. 

#1,2,3,4,5,6 

CA 39/1984   

CA 40/1984 
Residential 

15-Apr-19 

BP#029/2017 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

POINTE BLANCHE,  

GULLIN RD. #6 

CA 192/84 

CA 72/88 

CA 73/88 

 

Residential 15-Apr-19 

BP#161/2016 
GREAT BAY,  

PHILIPSBURG,  

BACKSTREET #128 

CA 148/1968 
Residential 

15-Apr-19 

BP#107/2018 
CUL DE SAC,  

SAUNDERS,  

FLAMBOYANT RD. #5 

CA 072/1965 
Residential 

11-Apr-19 

BP#134/2018 COLE BAY, COLE BAY, 

MAPLE TREE DR. #1 

CA 160/2013 
Residential 

9-Apr-19 

 

BP#155/2016 
LOWER PRINCE'S QUARTER, 

DUTCH QUARTER, 

BISHOP HILL RD. #12 

CA 136/2014 
Residential 

9-Apr-19 

 

BP#288/2018 

 

LITTLE BAY ROAD #19, 

GREAT BAY BEACH 

CA 038/1959,  

CA 039/1959,  

CA 039/1963,  

CA 165/2008,  

CA 166/2008,  

CA 397/2007 

 CA 398/2007,  

CA 063/2019 

Resort/Commerci

al 

9-Apr-19 

 

 

BP#173/2018 

 

GREAT BAY, 

PHILIPSBURG, 

FRONTSTREET #26 

CA 238/1990 

 
Public Function 

8-Apr-19 

 

BP# 150/2018 

 

SIMPSON BAY, 

BEACON HILL, 

STAGHORN CORAL RD. #4 

CA 057/2009 

 

Residential 

8-Apr-19 
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BP#234/2017 

 

CUL DE SAC, 

REWARD, 

PUMPKIN RD. #61 

CA 120/1985 

 

Residential 

8-Apr-19 

 

BP#172/2016 

 

CUL DE SAC, 

ST.JOHN’S ESTATE, 

ST.JOHN’S ESTATE RD. #2 

CA 259/1998 

 
Commercial 

8-Apr-19 

 

BP#250/2018 

 

COLE BAY, 

COLE BAY, 

WATER ROCK LN. #8 

CA 40/2001,  

CA 115/1995 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#225/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

DAWN BEACH, 

TAMARIND HILL RD. #37 

CA 67/1986 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#156/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER, 

SUCKER GARDEN, 

PIN CUSHION CACTUS DR. 

#29 

CA 89/1996 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#049/2018 

 

CUL DE SAC, 

SAUNDERS, 

JASMIN RD. #13 

CA 153/2015 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#016/2018 
CUL DE SAC, 

MARY'S FANCY, 

CORALITA RD. #14 

CA 27/1969 

 

Residential 

1-Apr-19 

 

BP#066/2017 

 

LITTLE BAY, 

CAYHILL, 

CARIBOU DR. #1 

CA 43/19744,  

CA 44/1974,  

 CA 45/1974,  

CA 26/2000,  

CA 27/2000, 

CA37/2000 

Commercial 

1-Apr-19 

 

 

Objection/Appeals clause: 

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

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative 

decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative 

Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of 

sending or issuance of this decision. The note of objection may be submitted to the same 

administrative authority that made the administrative decision.  

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

Hindrance 
Permit no. 

Applicant 
Location of 
Activities 

Certificate of 
Admeasuremen

t 

Description of 
Hindrance 

Activities 

Date 
Issued 

HP.17.10 SXM Beer 
COLE BAY,  

LOCUS TREE ROAD #1 
(JOBCO COMPOUND) 

CA 409/1988 
Brewing, Packing 

and Distribution of 
beer 

08-Apr-19 
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NOTICE OF THE TRANSFER OF INSURANCE BUSINESS 
FROM SAGICOR LIFE INC. TO NAGICO LIFE INSURANCE N.V.  

AND NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. (NAGICO) N.V. 

  
 
Pursuant to Articles 47(5) and 50(1) of the Insurance Supervision National Ordinance (N.G. 1990, no. 77) 
as amended by the National Ordinance Actualization and Harmonization Supervisory Ordinances de 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (N.G. 2015, no. 67), SAGICOR LIFE INC., an insurance 
company domiciled in Barbados with its registered office at Cecil F de Caires Building, Wildey, St. Michael, 
Barbados and licensed to transact insurance business in Sint Maarten HEREBY GIVES NOTICE that, 
except for its retention of seven (7) insurance contracts designated in the Transfer and Assumption 
Agreement governing the captioned transfer it has on the 8th day of April 2019 transferred the assets and 
liabilities in respect of its Sint Maarten insurance business to NAGICO LIFE INSURANCE N.V. and 
NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. (NAGICO) N.V., both domiciled in Sint Maarten with 
registered offices at NAGICO Building, C.A. Cannegieter St. Philipsburg, Sint Maarten.  
 
Transferring policyholders may therefore expect to receive communication from NAGICO Life Insurance 
N.V. and National General Insurance Corp. (NAGICO) N.V. concerning the assumption of policy liabilities, 
including premium remittance and policy administration information. 

 

Dated this 8th day of April 2019.  
 
 
 
SAGICOR LIFE INC.                                          

 
Dr. M. Patricia Downes-Grant                             
President and Chief Executive Officer  
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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 

Hyperlink voor 

wetgeving 

AB 2019, no. 8 Regeling van de Minister van 

Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 

van de 12de maart 2019, 

houdende beperking van het 

gebruik van RPAS in Sint 

Maarten. 

12 maart 2019  29 april 2019  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/AB

%202019,%20no.%

208%20Min.%20Re

g.%20beperking%2

0gebruik%20RPAS

%20Sint%20Maarte

n%20(Drone%20Re

geling).pdf  

AB 2019, no. 8 

Bijlage A 

Bijlage A, behorende bij AB 

2019, no. 8,  

Map of ‘The No-Fly Zones’. 

12 maart 2019  29 april 2019  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/AB

%202019,%20no.%

208%20Bijlage%20

A%20Min.%20Reg.

%20beperking%20

gebruik%20RPAS%

20Sint%20Maarten.

pdf 

AB 2019, no. 8 

Bijlage B 

Bijlage B, behorende bij AB 

2019, no. 8,  
12 maart 2019  29 april 2019  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.
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file:///C:/Users/TAL001/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AB%202019,%20no.%208%20Min.%20Reg.%20beperking%20gebruik%20RPAS%20Sint%20Maarten%20(Drone%20Regeling).pdf
file:///C:/Users/TAL001/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AB%202019,%20no.%208%20Min.%20Reg.%20beperking%20gebruik%20RPAS%20Sint%20Maarten%20(Drone%20Regeling).pdf
file:///C:/Users/TAL001/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/AB%202019,%20no.%208%20Min.%20Reg.%20beperking%20gebruik%20RPAS%20Sint%20Maarten%20(Drone%20Regeling).pdf
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General Rules for safe flying of 

drones in areas outside of the No 

Fly Zones in Sint Maarten 

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/AB

%202019,%20no.%

208%20Bijlage%20

B%20Min.%20Reg.

%20beperking%20

gebruik%20RPAS%

20Sint%20Maarten.

pdf 

AB 2019, no. 9 

Landsbesluit houdende 

algemene maatregelen, van de 

12de maart 2019 ter uitvoering 

van artikel 2, eerste lid, van de 

Rijkswet van 12 december 1985, 

houdende bepalingen omtrent 

de Regeling van de 

schadeloosstelling van en 

andere financiële voorzieningen 

voor het lid van de Raad van 

State van het Konikrijk, 

benoemd ingevolge artikel 13, 

tweede lid, van het Statuur voor 

het Koninkrijk (Landsbesluit 

rechtspositie Sint Maartense lid 

van de Raad van State van het 

Koninkrijk) 

12 maart 2019  

25 april 2019 en 

werkt terug zo 

nodig tot en met 1 

oktober 2018  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/CM

%20AB%202019%

20no.%209%20Lbh

am%20Rechtspositi

e%20SXM%20lid%

20van%20Raad%2

0van%20State%20

van%20het%20Kon

inkrijk.pdf 

AB 2019, no. 10 

 Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, van de 

8e maart 2019, tot wijziging van 

het Landsbesluit toezicht 

luchtvaart in verband met de 

vaststelling van tarieven voor 

diensten en werkzaamheden 

(Luchtvaarttarievenbesluit) 

8 maart 2019  11 mei 2019  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/Lbh

am%20Luchtvaartta

rievenbesluit.pdf 

AB 2019, no. 11  

Landsverordening, van de 18de 

december 2018 tot vaststelling 

van de jaarrekening van Sint 

Maarten voor het dienstjaar 

2012 (Landsverordening 

vaststelling jaarrekening 2012) 

18 december 

2019  

Deze 

regeling  treedt op 

18 mei 2019 in 

werking.  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/Lan

dsverordening%20j

aarrekening%20201

2.pdf 

AB 2019, no. 11 

Bijlage 1 

 

 

 

18 december 

2019  

Deze 

regeling  treedt op 

18 mei 2019 in 

werking.  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt
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Bijlage 1 behorende bij AB 2019, 

no. 11 Jaarrekening voor het 

Dienstjaar 2012 

ate/Downloads/Bijla

ge%201%20Jaarrek

ening%20voor%20

het%20Dienstjaar%

202012.pdf 

AB 2019, no. 11 

Bijlage 2 

 

Bijlage 2 behorende bij AB 2019, 

no. 11 Accountantsverklaring en 

Verslag van de accountant van 

het land van 9 april 2014 

18 december 

2019  

Deze 

regeling  treedt op 

18 mei 2019 in 

werking.  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/Bijla

ge%202%20Accoun

tantsverklaring%20

en%20Verslag%20v

an%20de%20accou

ntant%209%20april

%202014.pdf 

AB 2019, no. 11 

Bijlage 3 

Bijlage 3 behorende bij AB 2019, 

no. 11 Verslag van Algemene 

Rekenkamer van 19 mei 2014 

18 december 

2019  

Deze 

regeling treedt op 

18 mei 2019 in 

werking.  

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/Bijla

ge%203%20Verslag

%20van%20Algeme

ne%20Rekenkamer

%20van%2019%20

mei%202014.pdf 

AB 2019, no. 15 
Besluit van de 5de april 2019 tot 

afkondiging van de Rijkswet van 

30  januari 2019 tot aanpassing 

van de Consulaire Wet, de 

Rijkswet Onderzoeksraad voor 

veiligheid  en de Schepenwet in 

verband met de invoering van de 

normalisering van de 

rechtspositie van ambtenaren. 

30 januari 

2019  

Deze rijkswet 

treedt in werking 

op een bij 

koninklijk besluit 

te bepalen tijdstip 

(zie artikel 4). 

file:///C:/Users/TAL

001/AppData/Local/

Packages/Microsoft.

MicrosoftEdge_8wek

yb3d8bbwe/TempSt

ate/Downloads/Aan
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%20(1).pdf 
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2.  

In werking getreden wettelijke regelingen  

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

Beoogde datum 

inwerkingtreding 

Hyperlink voor 

wetgeving 

AB 2019, no. 13 

Besluit van de 9e april 2019 tot 

afkondiging van de Regeling van 

de Minister van Buitenlandse 

Zaken van 15e februari 2019, 

nr. Min-Buza. 2019.2308-14, tot 

wijziging van de Regeling 

vrijstelling visumplicht 

Rijksvisumwet met betrekking 

tot de visumplicht van Cubaanse 

onderdanen voor de toegang tot 

Curaçao. 

19 februari 

2019 

Deze regeling treedt 

in werking met 

ingang van de dag 

na de datum van 

uitgifte van de 

Staatscourant 

waarin zij wordt 

geplaatst (zie 

artikel 2): 10 april 

2019. 

file:///C:/Users/TAL0

01/AppData/Local/Pa

ckages/Microsoft.Mic

rosoftEdge_8wekyb3

d8bbwe/TempState/

Downloads/Wijziging

%20Regeling%20vrij

stelling%20visumplic

ht%20Rijksvisumwet

%20m.b.t.%20visum

plicht%20Cubaanse

%20onderdanen%20

Curaçao%20(1).pdf 

AB 2019, no. 14 

Besluit van de 5de april 2019 tot 

afkondiging van de Rijkswet van 

de 5e december 2018, 

houdende goedkeuring van 

het  op 2 oktober 2013 te 

Straatsburg tot  stand  gekomen 

Protocol nr. 16 bij het  Verdrag 

tot  bescherming van de rechten 

van de mens  en de 

fundamentele vrijheden 

(Trb.  2013, 241 en Trb.  2014, 

74). 

5 december 

2019  

Deze rijkswet treedt 

in werking met 

ingang van de dag 

na de datum van 

uitgifte van het 

Staatsblad waarin 

zij wordt geplaatst 

(zie artikel 2): 10 

april 2019. 

file:///C:/Users/TAL0

01/AppData/Local/Pa

ckages/Microsoft.Mic

rosoftEdge_8wekyb3

d8bbwe/TempState/

Downloads/Goedkeur

ing%20Protocol%20

Verdrag%20tot%20b

escherming%20van

%20de%20rechten%

20van%20de%20me

ns%20%20en%20de

%20fundamentele%

20vrijheden%20(1).

pdf 
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