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ECHTSCHEIDING 

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
is op 7 november 2011(E. No. 66  van 2011) de 

echtscheiding uitgesproken tussen Van Dijke Alsain BELL, 
“verzoeker”, wonende te Sint Maarten en Lucie Marie 
DAVIS, “verweerster”, wonende op Sint Maarten wier 
huwelijk op 20 december 2008 te New York, USA werd 
voltrokken. 

 

De advocate, 
mr. M.N. Hoeve 
 

 
AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten 
 
Bij exploot van 2 november 2011 van de 
ondergetekende aspirant deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de officier van 
justitie op St. Maarten die het oorspronkelijk voor 

GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van de 
naamloze vennootschap DORSETTE CAR RENTAL 
N.V. H.O.D.N. ORIGINAL CAR RENTAL, gevestigd te 
Sint Maarten, en gedomicilieerd ten kantore van 
Bergman Zwanikken Snow Essed attorneys aan de 
Kudu Drive te Belair Sint Maarten, gemachtigd de 
advocaat mr. P. Soons, aan PANORAMIC CAR 

RENTAL N.V., met onbekende woonplaats op St. 
Maarten,   

BETEKEND: 
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste 
aanleg van St.Maarten, dd. 23 augustus 2011 met 
bevel om binnen 2 dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen.  

 
                                       De aspirant deurwaarder,   

                                       Mark J. Rabess 

 
AANKONDIGING 

 

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

 
Bij exploot van 2 november 2011 van de 
ondergetekende aspirant deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de officier van 
justitie op St. Maarten die het oorspronkelijk voor 

GEZIEN heeft getekend , is ten verzoeke van de 

naamloze vennootschap PANAMAN OVERSEAS N.V., 
gevestigd te Sint Maarten, en gedomicilieerd in het 
Vineyard Building aan de Buncamper Road 33 te 
Philipsburg ten kantore van HBN Law, en gemachtigd 
mrs. T. E. Matroos en K. Huisman, aan COLLIN 
SANKAR, met onbekende woon-of verblijfplaats op 
Sint Maarten, 

BETEKEND: 
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste 
aanleg van St.Maarten, dd. 9 september 2011 met 
bevel om binnen 2 dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen.  
 
                                        

                                       De aspirant deurwaarder,              

                                       Mark J. Rabess 
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Costs National Gazette1 

 
Subscriptions and single copies 
The costs for a subscription comes to NAF. 100,- incl. postal 
charges.  

The costs for a single copy comes to NAF. 4,-. 
 
 
Publication 
The costs for the publication of official announcements in the 
National Gazette are as follows: 

 
1° less than one eighth page NAF. 15,-; 
2° one eighth up to a quarter page NAF. 30,-; 
3° a quarter page up to a three eighth page NAF. 50,-;  
4° tree eighth up to a half-page NAF. 70,-; 

5° a half up to a full-page NAF. 100,- 
 

Please submit the text for publication digitally, in Word, to 
www.nationalgazette@sintmaartengov.org or hand it over at 
a digital medium at the Department of Legal Affairs & 
Legislation, Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23, 
Philipsburg, Sint Maarten. 
 
The deadline for delivering publications is Tuesday before 

12.00 pm before the Friday of issuance of the next National 
Gazette. 
 
 
Payment 
 

Subscription and single copies 
You can apply for a subscription to the National Gazette by 
sending an email, to 
www.nationalgazette@sintmaartengov.org. We will send you 
an application form. After you return the form, we will send 
you an invoice. Payment can be effected on bank account 
number 32480003 (WIB) stating National Gazette Sint 

Maarten and your invoice number or the invoice can be paid 
at the Receivers Office. A proof of payment is to be sent to 
the National Gazette by email.  
Single copies of the National Gazette can be purchased at the 
Receivers office. 
 
Publication 

After submission of the publication is done, you will receive 
an invoice. Payment can be effected on bank account number 

32480003 (WIB) stating National Gazette Sint Maarten and 
your invoice number or the invoice can be paid at the 
Receivers Office. A proof of payment is to be sent to the 
National Gazette by email.  

 
 
 

Informatie Landscourant 
 
 

Kosten Landscourant1 

 
Abonnementen en losse nummers 
De kosten voor een abonnement bedragen NAF. 100,- incl. 
portokosten per jaar bij vooruitbetaling.  

De kosten voor een los nummer bedragen NAF. 4,- 
 
 
Publicatie 
De kosten van publicatie in de Landscourant bedragen voor 
berichten met een grootte van: 

 
1° minder dan één achtste pagina NAF. 15,-; 
2° één achtste tot en met één vierde pagina NAF. 30,-; 
3° één vierde tot en met drie achtste pagina NAF. 50,-;  
4° drie achtste tot en met een halve pagina NAF. 70,-; 

5° een halve tot en met een hele pagina NAF. 100,- 
 

Het aanleveren van publicaties kan digitaal in Word per mail 
naar www.nationalgazette@sintmaartengov.org 
of de tekst kan op een digitaal medium aangeleverd worden 
bij het Ministerie van Algemene Zaken, Afdeling Juridische 
Zaken & Wetgeving, Imperial Building,  
W.J.A. Nisbeth Road 23, Philipsburg, Sint Maarten. 
 

De deadline voor het aanleveren van een publicatie is dinsdag 
voor 12.00 uur ’s middags voor de vrijdag van uitgifte van de 
Landscourant.  
 
Betaling 
 

Abonnementen en losse nummers 
Een abonnement op de Landscourant kan per mail worden 
aangevraagd, via www.nationalgazette@sintmaartengov.org. 
U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Wanneer u deze 
ingevuld heeft geretourneerd ontvangt u een factuur. Betaling 
geschiedt via rekeningnummer 32480003 (WIB) o.v.v. 
Landscourant en uw factuurnummer of bij de Ontvanger. U 

dient het betaalbewijs per mail te verzenden naar de 
Landscourant.  
Losse nummers van de Landscourant worden verkocht bij de 
Ontvanger. 
 
 
Publicatie 

Nadat u de publicatie heeft aangeleverd, ontvangt u een 
factuur. Betaling geschiedt via rekeningnummer 32480003 

(WIB) o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij de 
Ontvanger. 
U dient het betaalbewijs per mail te verzenden naar de 
Landscourant. 

 
 
 
 

http://www.nationalgazette@sintmaartengov.org/

