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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploit van 15 oktober 2012, waarvan afschrift is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb 
ik, Solange Monique Apon, deurwaarder, op St. Maarten, 
alhier, ten verzoeke van Henk Beentjes, Maria 
Beentjes & Rising Star Properties, gedomicilieerd ten 

kantore van de advocaat mr. Lucas Berman, aan Emil & 
Sharon St. Hilaire, zonder bekende woon- of 

verblijfplaats, betekend een exploot, houdende 
CONSERVATOIR BESLAG, op het in voormeld exploit 
omschreven onroerend goed.  
 
De deurwaarder, 
Solange M. Apon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploit van 15 oktober 2012, waarvan afschrift is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb ik, 
Solange Monique Apon, deurwaarder, op St. Maarten, 
alhier, ten verzoeke van Henk Beentjes, Maria Beentjes 
& Rising Star Properties, gedomicilieerd ten kantore van 

de advocaat mr. Lucas Berman, aan Corporate Travel 
Ltd., zonder bekende woon- of verblijfplaats, betekend 

een exploot, houdende CONSERVATOIR BESLAG, op het in 
voormeld exploit omschreven onroerend goed.  
 
 
De deurwaarder, 
Solange M. Apon 
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OPROEPING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot dd. 9 oktober 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  
 

OPGEROEPEN: 

Sylvano Michael Engelbert van Uytrecht, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats, om op maandag, 18 
februari 2013 te 09:00 uur voormiddags ter zitting 
van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de 
vordering van Belkis Yuderki Del Cristo, wonende op St. 
Maarten, alhier, te antwoorden. 

 
De deurwaarder, 

S.M. APON 
 

 
 

 
AANKONDIGING: 

  
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploit van de 22ste oktober 2012, heb ik, Ervin 

A.Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, gevolggevende aan een beschikking 
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A. van Sint Maarten 
van de 17de oktober 2012,  

 
OPGEROEPEN: 

SARAH MEGHRATE & JEAN MEGHRATE, zonder 

bekende woon- en/of verblijfplaats op Sint Maarten, 
wonende te 27 Rue D'Orfeuil 28100 Dreux, Frankrijk, 
voor de terechtzitting van: vrijdag de 26ste oktober 
2012, des voormiddags te 11.30 uur ten Raadhuize 
te Philipsburg, teneinde op de door: STANDARD 
ENTERPRISES LIMITED, gedomicilieerd op Sint 

Maarten aan de Juancho Yrausquin Blvd. # 6, ten 
kantore van de advokaat mr. J.G. Bloem, tegen hen 
ingestelde vordering te antwoorden. 
K.G. No: 155/12 
  
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploit van de 16de oktober 2012, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie op Sint 
Maarten, heb ik, Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het 
Gerecht op Sint Maarten, ten verzoeke van: 
JAMES DON RICHARDS, wonende op Sint Maarten, aan: 

CLAIRE CAULETTE ELLIS, zonder bekende woon- en/of 
verblijfplaats op Sint Maarten, betekend: de grosse van 
een in executoriale vorm uitgegeven beschikking d.d. 3 
juli 2012, door de E.A. Heer Rechter in het G.E.A. van 
Sint Maarten, waarbij tussen partijen op de 10de 
december 1998 op Sint Maarten in algehele gemeenschap 
van goederen met elkander gehuwd, de echtscheiding 

uitgesproken met bevel om aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

  
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell 

 

 
Skycar Holding B.V. 

In liquidation 
 

Decision for liquidation: 
In the general meeting of shareholders of Skycar Holding 
B.V. it is decided to liquidate the company as of 
September 30, 2012. Mr. M. van der Camp is appointed as 
liquidator. The liquidator has acknowledged the magnitude 
of the assets and liabilities of the company and issued a 

balance sheet which is available for disclosure to all 

interested parties at the office of the company for a period 
of 30 days. The liquidator did not notice any assets nor 
liabilities.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


