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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan LOVELY 
BEACH WEAR N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET #16, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan WIND 
SALE & CONSTRUCTION N.V. voorheen 

wonende te WELLINGTON ROAD #14, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

januari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BON 

BON CARAIBE N.V voorheen wonende te 
FRONTSTREET #195, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 januari 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan KEY 
CONCEPTS N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 16 UNIT 4A, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
januari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan STYLE-

X-CHANGE N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #135, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 
 

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

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

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan DUTY 
FREE INVESTMENT LTD. voorheen 
wonende te FRONTSTREET #5 SUITE 5, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
december 2016, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan LOU G'S 

ENTERPRISES N.V. DBA FIREHOUSE 
voorheen wonende te FRONTSTREET 
#77/79, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  27 februari 2017, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

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

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

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
UFRIMALA N.V. P/A MR. F. RICHARDSON 
voorheen wonende te FRONTSTREET 7, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
december 2016, door de Ontvanger te St. 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

BOARDWALK SUSHI N.V. DBA BAMBOO 
BERNIES BOARDWALK voorheen wonende 
te FRONTSTREET #53, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 

februari 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan EAST 
CARIBBEAN CELLULAR N.V. voorheen 
wonende te E.CAMILLE RICHARDSON 
STREET #13, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BINDUS 

N.V. DBA CYBERLINK voorheen wonende 
te FRONTSTREET #53, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

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

SERVICES N.V. voorheen wonende te 
DAISY ROAD #3, SAUNDERS, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 22 november 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 22 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

KRUIZE ALEXANDER EDWIN ALS 
DIREKTEUR VAN GOLD & CASH N.V. 
voorheen wonende te GLADIOLA ROAD 
#55, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  21 februari 2017, door de 

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

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 

AQUASKY N.V. voorheen wonende te BACK 
STREET 28, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
februari 2017, 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 22 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

FLYING TIGER N.V. DBA GOLD FACTORY 
voorheen wonende te MAHO PLAZA 17, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 

FASRA N.V. DBA IRMA CARIBBEAN 
GRILL voorheen wonende te BACKSTREET 
#53, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 23 februari 2017, 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 22 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

COCCO, WAYNE X voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 116, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 januari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 

AMARNANI, ASHOK TEKCHAND voorheen 
wonende te BACKSTREET 58 APT. 2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 2017, 
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 22 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

SXM MARINE SERVICES N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD 72, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
januari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 

ERIC ENTERPRISES N.V. voorheen 
wonende te BACKSTREET #102, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
februari 2017, 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 22 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

EUROPEAN JEWELRY N.V. DBA 
ANGELIQUE voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 2022/MAHO REEF 
VILLAGE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  05 januari 2017, door de 

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

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 

GRIZZLE, YVETTE VIVIENE voorheen 
wonende te NARROW ROAD 20-B, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
februari 2017, 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 22 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

BOSCH VAN DE, HARRY ROMALDO 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 72, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 januari 2017, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 

februari 2017, 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 
JIOA ENTERPRISES N.V. voorheen 
wonende te BACKSTREET 52, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
februari 2017, 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 an artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Gasper jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan DHR LE 

COG RAIMOND J.P. DIR. AANSP. 
GESTELD GRAND CAFÉ EUROPE N.V. 
voorheen wonende te MAHO BEACH 
HOTEL, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  10 januari 2017, door de 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 

februari 2017, 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 
OXYGENE N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET 43, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 2017, 
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 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Gasper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

AIROCEAN COMPANY N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD 87 UNIT 2, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
januari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 

THOMAS, JAMES voorheen wonende te 
BACKSTREET 36-A, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 2017, 
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 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Gasper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

LINGEN, THEODORE JASPER VAN DBA 
JASPER'S LANDING voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 80, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 januari 2017, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 

T.N.T. CAR RENTAL N.V. D.B.A. YELLOW 
BIRD RENT A CAR voorheen wonende te 
BACKSTREET 46, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 2017, 
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 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Gasper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

CARIBBEAN CIVIL CONSTRUCTION & 
MARINE DBA WOODWORKERS LTD. N.V. 
voorheen wonende te WESTBURG STREET 
17 (NEXT TO BUDGET MARINE), thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

januari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 27 
februari 2017, 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 
BOARWALK REALTY N.V. voorheen 
wonende te LITTLE BAY ROAD 42, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 

februari 2017, 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 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Gasper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan D.I. 

CREATIONS N.V. C/O 
PRICEWATERHOUSE COOPERS voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD UNIT 2-10, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 januari 2017, 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 28 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, O'Brien 

Gumbs deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
JETSURF ST. MAARTEN N.V. voorheen 
wonende te TRUSH ROAD 5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 

februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Gasper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

BARESTENT N.V. DBA ORCHIDS BAR 
voorheen wonende te MAHO BEACH HOTEL 
LOBBY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  10 januari 2017, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

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

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

februari 2017, 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 
RAFAEL, PEDRO voorheen wonende te 
MARIGOT HILL ROAD 70, ST. PETERS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
februari 2017, 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 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Gasper Jones 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

JOYCELYNE E. O. GELEZ-BALLAND 
AANSPRAKLIJK STELLEN JOSS 
ENTERPRISE N.V. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD UNIT 108-4A, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

januari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 

februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, O'Brien 
Gumbs deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
RAMCHANDANI, NARI voorheen wonende 
te LAUGHINGBIRD ROAD 24, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

LACONM MANAGEMENT N.V. voorheen 
wonende te MAHO PLAZA 1ST FLOOR, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 28 
februari 2017, waarvan een afschrift is 

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

PADILLA-RODRIQUEZ ORLANDO ALS 
DIREKTEUR VAN ANFRA ANTILLEAN N.V. 
voorheen wonende te GROUNDDOVE ROAD 
#2, POINT BLANCH, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 februari 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

WATER FUN TOURS N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD #34, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 27 
februari 2017, 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 

AQUA-CERAMICS N.V. voorheen wonende 
te BUSH ROAD #30, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 februari 2017, 
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 2017,  nummer  9                                             Datum: 26 april 2017 

  P a g i n a  | 12 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

B.G. PARTNERS N.V. LA PAMPA 
RESTAURANT C/O WESTEND 
MANAGEMENT N.V. voorheen wonende te 
MAHO PLAZA (NEXT TO WHERE USE TO 
BE AMNESIA DISCO), thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
januari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 
PREMDEEP ENTERPRISES N.V. DBA 
ELEGANT voorheen wonende te BACK 
STREET #17-A, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 2017, 
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 23 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

FLAMINGO FOOD & BEVERAGE N.V. 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 
UNIT 1 #108, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 januari 2017, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, 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 
R.E.M. SERVICES N.V. voorheen wonende 
te WALTER J.A. NISBET ROAD #73, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
februari 2017, 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 2017,  nummer  9                                             Datum: 26 april 2017 

  P a g i n a  | 13 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

STEELFAB N.V. DBA P/A WAY MERICK A. 
voorheen wonende te MAHO BEACH 
HOTEL, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  10 januari 2017, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 

februari 2017, 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 
RADA ENTERPRISES N.V. voorheen 
wonende te RHINE ROAD #44, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 16 februari 2017, 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 23 
februari 2017, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Gasper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

F.B.F. ENTERPRISES N.V. DBA 
GRANDUCA RESTAURANT voorheen 
wonende te MAHO REEF HOTEL SHOP 
26/27, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  10 januari 2017, door de 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 

februari 2017, 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 
FAERBER, ROSITA FAUSA voorheen 
wonende te FORT WILLEM DRIVE 7, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
februari 2017, 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 2 
februari2017, 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 

KILDARE PROPERTIES voorheen wonende 
te BEACON HILL ROAD #2, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
januari 2017, 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 9 februari 
2017, 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 RIZZI, 

ERNEST ALOIS P/A THE BEACH HOUSE 
voorheen wonende te FRONTSTREET 161, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
februari 2017, 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 2 
februari2017, 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 

KADERBEK COMPANY ENGINEERING & 
TESTING N.V. C/O CASCO voorheen 
wonende te FRONTSTREET #53, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 

januari 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 17 
februari 2017, 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.E. (GAUCHIE) GIJSBERTHA N.V. 
voorheen wonende te P.O. BOX 178, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 
februari 2017, 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 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

BOASMAN, MARIE LOUISE ZIJNDE 
DIRECTIE POUTINE N.V. DBA THE GLOBE 
voorheen wonende te AMBER ROAD #13, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  23 november 

2016, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 17 
februari 2017, 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 
R & J CONSTRUCTION COMPANY N.V. 
voorheen wonende te PICA SHELL DRIVE 
#6, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 februari 2017, 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 27 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

CHRISTOPHER, SELVORN PATRICK H. 
voorheen wonende te OVER THE BANK 
#15A, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  22 november 2016, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 13 
februari 2017, 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 
RADIANCE REALTY N.V. voorheen 
wonende te ORANGE GROVE SHOPPING 
CENTER #11, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 10 februari 2017, 
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 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan UBRI 

BROCIO, BERNADINA voorheen wonende 
te BACKSTREET #161, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 
november 2016, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 13 
februari 2017, 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 

ROBINSON, TEXMAN GLENFORD voorheen 
wonende te A.T. ILLIDGE ROAD #24 APT. 
#2, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 10 februari 2017, 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 27 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan POZO 

DE JESUS, DIONICIO voorheen wonende te 
A.TH.ILLIDGE ROAD #17, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
november 2016, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 21 
february 2017, waarvan een afschrift is 

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

FABRE, FAVEUR voorheen wonende te 
ROYAL PALM DR.#2 APT. F., COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan HD SXM 

N.V. DBA CASH FOR GOODS voorheen 
wonende te FRONTSTREET 201, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 
november 2016, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 

 
ST. MAARTEN MIX MARTIAL ARTS N.V. 

gevestigd te Sint Maarten 
in liquidatie 

 
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van de vennootschap is 

besloten de vennootschap per 31 december 
2015 te ontbinden. 
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de 
omvang en samenstelling van de bezittingen 
en schulden van de vennootschap is en heeft 
daarvan een balans opgemaakt, welke ter 

inzage ligt voor alle belanghebbenden ten 
kantore van de vennootschap en het 
Handelsregister gedurende 30 dagen na deze 
publicatie. 
De vennootschap zal op korte termijn al haar 
schulden voldoen, waarna het overschot aan 
de aandeelhouders zal worden voldaan 

overeenkomstig de bepalingen in de statuten 
van de vennootschap. 
 
De Vereffenaar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 januari 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BOUWBEDRIJF BOVENWINDEN N.V. C/O 
AUT-ACC CONSULTANCY voorheen 

wonende te AIRPORT ROAD Z/N, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

januari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

PUBLIC ANNOUNCEMENT 

PENHA IMPEX N.V. (in liquidation or i.l.), 
being a limited liability company in 
liquidation or i.l. as of December 7th, 1998, 
with its statutory seat on Sint Maarten, has 

submitted the procedure to be dissolved 
upon instructions by the Shareholders 
(Shareholders Resolution) on September 
28th, 2015 and herewith makes known to 
revoke said decision on the liquidation and 
dissolving of PENHA IMPEX N.V. The 
complete financial statement of liquidation 

and the plan of distribution can be inspected 
at the Public Trade Registry under number 
715, at the Chamber of Commerce and 
Industry, situated at C.A. Cannegieter street 
# 11 in Philipsburg, Sint Maarten.The 
shareholders of PENHA IMPEX N.V. (i.l.) 

furthermore wish to CONVERT said entity, 
PENHA IMPEX N.V. (i.l.) into a PRIVATE 
FUND FOUNDATION in accordance with 
article 2:300 and further of the Civil Code. 

The petition pertaining to the required 
aforementioned authorization for the 
conversion, by the Court of First Instance of 

Sint Maarten, will be handled on May 22nd, 
2017 at 09.00 a.m. The liquidator/Legal 
representative of PENHA IMPEX N.V.  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
TECHFAST ROOFING N.V. voorheen 
wonende te ORANGE GROVE 5-B, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 INTER-
AMERICAS IMPORTS N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #88, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 

maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BROKILLS DEVELOPMENT N.V. voorheen 
wonende te UNION ROAD, TAMARIND 
TREE PLAZA, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 EDIBLE 
BOUQUETS N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #85-A, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 

maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan BRAYNE 
N.V. voorheen wonende te UNION ROAD 
#130, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  16 maart 2017, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan SXM 
DREAM VILLAS N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #68 , COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
BRIGHTS ALUMINIUM & HURRICANE 
PROTECTION N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD #151, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 

2017, 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 STM 
LUXURY REALTY N.V. voorheen wonende 
te WELFARE ROAD#16, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan TIZI 
ELECTRONICS N.V. voorheen wonende te 
ORANGE GROVE ROAD 18-A (6B), COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  02 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 LIDO 
FOOD GROUP N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #27, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
NAISSANE, FRANCESCA voorheen 
wonende te NARROW ROAD #93, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 SEVEN 
STAR CONSTRUCTION B.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #30, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 28 maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan TAM 
CHEONG CHENG voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 59, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2017, 

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

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 BLUE 
RIBBON MARKETING N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #64, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 28 maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan SXM 96 
DEGREES N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 64-C, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, 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 HALL, 
LENNOX RICORDO voorheen wonende te 
ZOZO MORAN ROAD 38, ORANGE GROVE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, 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 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan POWER 
DISTRIBUTION N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #21, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 

2017, 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 
CAMPBELL, MARCIA voorheen wonende te 
ZOZO MORAN ROAD 3, ORANGE GROVE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 
CHIP PRIVATE FOUNDATION voorheen 
wonende te AIRPORT BOULEVARD #102, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 

2017, 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 
HIRALDO POLANCO, CANDIDA voorheen 
wonende te TORTOLA DRIVE Z/N, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 16 maart 2017, 

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 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
L.H.ENTERPRISES N.V. voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD 130B, SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 

2017, 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 
CHESKAS PARADISE N.V. voorheen 
wonende te GOLDEN GROVE ESTATE 
ROAD 36, BELVEDERE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

maart 2017, 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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan LEMIDO 
N.V. voorheen wonende te AIRPORT ROAD 
#7, SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 maart 2017, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 

2017, 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 
RONDEI, HUGO LOUIS DBA ELOUISE 
CONSTRUCTION voorheen wonende te 
MONTEVIDEO ROAD #67, UNION FARM, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

maart 2017, 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 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
BUILDERS SOLUTION N.V. DBA QUALITY 
STRUCTURES/ PREMIUM PROPERTIES 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD #46 
SUITE 7G, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, 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 CHINESE COMMUNITY 
voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE ROAD 
#34, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 22 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 
DÉCOR CONTRACTORS N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD #30-A 
MAILBOX PALAP CENTRE SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, 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 TOTO 
MANAGEMENT N.V. voorheen wonende te 
A.TH.ILLIDGE ROAD #14, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 22 maart 2017, 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 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan ALEXAM 
N.V. DBA DEVCOM-SXM voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD LA PALAPA #2, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 

2017, 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 DE LA 
ROSA MATEO, MARIBEL voorheen 
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 3, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
BLOOMING BASKETS N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD LA PALAPA 
Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  23 maart 2017, door de 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 

2017, 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 
SEBASTIEN, CATHERINE voorheen 
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 146 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 

maart 2017, 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 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
BACKSTAGE SALON N.V. voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD #26 LA 
PALAPA CENTER UNIT 10 SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, 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 FOOD 
TREND N.V. voorheen wonende te TRIVIA 
ROAD #13, OYSTER POND, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan ABISA 
N.V. C/O LAURENSZ ADMINISTRATION 
& CONSULTANCY voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 108 UNIT 4-A, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 

 
 
 
 
  

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, 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 
HAYLES, HAROLD ANTHONY voorheen 
wonende te ZO ZO MORAN ROAD 38, 
ORANGE GROVE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 21 maart 2017, 
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 24 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
VALENDA ENTERPRISES N.V. DBA 
VICTOR'S BEAUTY AND HEALTH 
SUPPLY//VERY VALUE SUPER voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD #51-A-B, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

2017, 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 EGP 
N.V. voorheen wonende te WELLSBURG 
STREET #7, COLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, 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 31 maart 
2017, 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 ELIANA 
JOEL LOUSIA WORLD DISTRIBUTORS 
voorheen wonende te , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 

maart 2017, 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 23 maart 
2017, 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 DUMAS, 
MICHEL voorheen wonende te A.TH. 
ILLIDGE ROAD 10, LOWER PRINCES 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 22 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 30 maart 
2017, 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 RCT 
ENTERPRISES N.V. DBA SOL MADAME 
ESTAE voorheen wonende te A.TH. 
ILLIDGE ROAD 115, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 maart 2017, 

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 23 maart 
2017, 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 
FRANKEN, JULIETTE H. voorheen wonende 
te WELROAD APT. 5 85, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 

maart 2017, 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 30 maart 
2017, 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 PC 
DOCTOR N.V. voorheen wonende te A.TH. 
ILLIDGE ROAD #66, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  28 maart 2017, 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 23 maart 
2017, 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 
OPTIMUM ALUMINIUM N.V. voorheen 
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD #34 
LOWER PRINCES QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 30 maart 
2017, 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 QUIST, 
MARTHA voorheen wonende te BILLY 
FOLLY ROAD 2 APT. B, BILLY FOLLY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 

maart 2017, 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 27 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan LETCO 
EXTERMINATING SERVICE N.V. voorheen 
wonende te UNION ROAD #151, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 24 maart 2017, door de 

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

Deurwaarder der belastingen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 30 maart 
2017, 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 HJ 
CLEANING SERVICES voorheen wonende te 
WELLINGTON ROAD #2, COLE BAY 
LAGOON, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  21 maart 2017, 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 27 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan SARACA 
N.V. voorheen wonende te UNION ROAD 
88, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 MAX 
COUNT N.V. DBA MAX COUNT voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #62, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

maart 2017, 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 27 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
ALLHOLD N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD #139-B, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 
MARECHIARO N.V. DBA LA BRASSERIE 
DU PORT voorheen wonende te WELFARE 
ROAD #68 UNIT 24, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

maart 2017, 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 27 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
MOUGHAMES-SNIJDERS, SHAKILAH 
AANSP LIFETIME MANAGEMENT N.V. 
voorheen wonende te UNION ROAD #155, 
PORT DE PLAISANCE, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 
RABESS, MARK voorheen wonende te 
EVERGREEN TREE ROAD 1, ORANGE 
GROVE, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 december 

2016, 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 27 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan ST. 
MAARTBOURNE & JEEVES N.V. DBA 
BOURNE AND JEEVES voorheen wonende 
te UNION ROAD PORT DE PLAISANCE 
#155, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 wonende te WELFARE ROAD 
#68, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 maart 2017, 

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 27 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ARTIZAN N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #60 UNIT 3, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 maart 
2017, 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 
HASSELL, ANTONIO voorheen wonende te 
TANGERINE ROAD #20-B, ST. PETERS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 

maart 2017, 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 28 maart 

2017, 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 SUSHI 
BOX N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD #60, COLE BAY THREE PALM 
PLAZA #2, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  28 maart 2017, 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 28 maart 
2017, 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 wonende te 
WELFARE ROAD #46, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

maart 2017, 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 28 maart 

2017, 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 
JOSEPH, GEOFFREY ESPER voorheen 
wonende te BILLY FOLLY ROAD 8, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
november 2016, 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 28 maart 
2017, 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 
YACHT SHOP N.V. DBA NATIONAL 
MARINE & SUPPLIERS voorheen wonende 
te WELFARE #82, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
maart 2017, 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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Department of Legal Affairs & Legislation 

Ministry of General Affairs 

 

 

Digital Publication of Laws 

In accordance with the regulations on the ‘Publication and Enforcements of Laws’, the Government 

of Sint Maarten has made the official text of all legislation and organic laws, containing generally 

binding regulations, digitally available to the public. On behalf of the Minister of General Affairs 

these laws are published on the official Government website by the Department of Legal Affairs 

and Legislation of the Ministry of General Affairs. The official English translations of the organic 

laws are also available online. The direct link to the pages on the Government’s website where the 

laws can be found are listed below:  

 

- The Department of Legal Affairs and Legislation of the Ministry of General Affairs:  

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/default.aspx  

 

- For all Official Publications, please refer to the following link:  

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx 

 

- To review the National Gazette (De Landscourant) which is published on a 

biweekly basis, please refer to the following link: 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx  

 

- For the translation of the organic laws from Dutch to English, please refer to the 

following link:  

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Translated-Legislation.aspx  

 

- To search for laws and regulations that are applicable on St. Maarten and within 

the Kingdom of the Netherlands, please refer to the following link:  

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Search-Engine-St.-Maarten-

Laws-Database.aspx  

 

Contact Information    

For more information about the (digital) publication of laws please contact the Department of Legal 

Affairs & Legislation via email: JZW@sintmaartengov.org  or via mobile number: +1721 520 00 

86. 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/default.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Translated-Legislation.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Search-Engine-St.-Maarten-Laws-Database.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Search-Engine-St.-Maarten-Laws-Database.aspx
mailto:JZW@sintmaartengov.org


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer  9                                             Datum: 26 april 2017 

  P a g i n a  | 35 

 

 
 

Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  

aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. 

Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en 

Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie 

overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn 

van de Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

    

 
 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2017, no. 22  Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de    1ste maart 

2017 van de houdende besparing 

van de Landsuitgaven in verband 

met ziektekosten door de bijdrage 

van het Land aan het Algemeen 

Fonds Bijzondere Ziektekosten en 

de premie voor de 

ziekteverzekering op nihil te 

stellen. 

 

08 maart 2017 20 april 2017 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - - 
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