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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARY'S
BOON N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON
BAY ROAD 117, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CREATE
YIELD MEANINGFUL N.V. DBA LGHT &
WATER voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD #312, , COLE BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 2018,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
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 DESSIREE FASHION
GLAM
N.
V.
voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET #100, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.23 november
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND
WELDING SUPPLIES N.V. voorheen gevestigd
te AGATE ROAD # 1 A, BILLY FOLLY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 januari
2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ATALAC
RETAIL N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 december 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MAJULA
GAMING
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WEYMOUTH HILL ROAD # 26 , WEYMOUTH
HILL , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
december 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
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 DOM' BEACH N.V.
voorheen gevestigd te KANAALSTEEG #2,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.23 november 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LI'S
ENTERPRISES N.V. DBA BARE ESSENTIALS
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD #
17-A, BILLY FOLLY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HALF PRICE
N.V. DBA BEAUTY I. voorheen gevestigd te
BUSHROAD # 71, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
MICRODEVICE N.V. voorheen gevestigd te A.
TH. ILLDGE ROAD # 74 , LOWER PRINCESS
QUARTER
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
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 EAST CARIBBEAN
DESTINATION MANAGEMENT COMPANY
N.V. voorheen gevestigd te W.G.BUNCAMPER
ROAD #4, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.24 november 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RAYMOND &
SOLOMAN
INDUSTRY
N.V.
voorheen
gevestigd te SUCKER-GARDEN ROAD #68,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LOIMSER
N.V. ROBERTS MARKETING CO. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD 93, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOFT
TOUCHE N.V DBA FLIP 'N DONUTS voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # Z/N , CUL DE SAC
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 december
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
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 FAMILY ARK GAME
ROOM N. V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 3 LB, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.29 mei 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RED ARMY N.
V. voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN
ROAD #38,, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SEGUROS
ANTILLIANO (ST. MAARTEN) N.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD 78, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOUTH
AMERICAN
SEAFOOD
N.V.
voorheen
gevestigd te GROUND DOVE ROAD # 22 ,
POINT BLANCHE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
09 december 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AANSPR
CHILL OUT SXM N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD #79, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.03 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RENCOTT
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
SUCKER GARDEN #113, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NEW YORK
NAILS N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 77, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KIMA
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te
EMERALD MERIT ROAD # 26 , OYSTER
POND , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AANSPR.
JACQUELINE RUSSEL ANOITED NAILS N.V
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE
RD#15-A, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.04 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
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 CAPI ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER
ROAD #4, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan OM NAMAH
SHIVAYA N.V DBA TAXECO STARMART
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 81, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
december 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan M.C.
RECYCLING N.V. voorheen gevestigd te VINE
CACTUS DRIVE # 13, , SUCKERGARDEN ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DURONI N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD
# 4-B, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.01 januari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN BUSINESS
ADMINISTRATION N.V. voorheen gevestigd
te W.G. BUNCAMPER ROAD #4, PLAZA
BUILDING,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SECRET EYE
SERVICE N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD #55, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MULATA
REAL ESTATE N.V. voorheen gevestigd te
DEFIANCE # 174 , DEFAINCE , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 november 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IN VEILIGE
HANDEN N.V. voorheen gevestigd te A. TH.
ILLIDGE
ROAD,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.04 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari 2021,
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
FLOURISH
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te A.
TH.
ILLIDGE
ROAD
#256,,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
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 CALEAS B.V voorheen
gevestigd te HARBOUR POINT VILLAGE,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 november 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PERSONALIZED CREATIONS N.V. voorheen
gevestigd te CORALITA ROAD #20 ,
SAUNDERS
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PDNA
BUILDING
CONSTRUCTION
&
CONSULTANCY voorheen gevestigd te A. TH.
ILLIDGE ROAD # 44, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.04 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari 2021,
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 HUANG, YENG JEI DIR.
AASPR.GOLDEN SAIL WHOLESALE NV
voorheen gevestigd te A. TH ILLIDGE ROAD #
34, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
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 CLAUDY'S TRUCKING &
HEAVY
EQUIPMENT
SERVICES
N.V.
voorheen gevestigd te HOPE ESTATE DRIVE
#4, HOPE ESTATE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
19 november 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VAN DEN
BOSCH BRAKES N.V. voorheen gevestigd te A.
TH ILLIDGE ROAD #42 , , LOWER
PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan POWER
DISTRIBUTION N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 21, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.11 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CLEAR SKY IMPORTS
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD #
66, LOWLANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
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 CUBAN CONSTRUCTION
N.V. voorheen gevestigd te ROCK SALT DRIVE
#9-C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHARTER HOUSE N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VAN DEN
BOSCH BRAKES N.V. voorheen gevestigd te A.
TH ILLIDGE ROAD #42 ,, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.04 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JEMBELO
N.V. DBA UNIVERSE OUTLET voorheen
gevestigd
te
KANAALSTEEG
#1,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
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 GROUP IMPERIO
IMPORT & EXPORT N.V. voorheen gevestigd
te
EASTER
CACTUS
DRIVE
1,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
24 november 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LONGPORT
AVIATION ST. MAARTEN N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD #99 , SIMPSON
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LONGPORT
AVIATION ST. MAARTEN N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD #99, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.07
september 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
MARINES N.V. voorheen gevestigd te LOW
LANDS #5, POINTE PIROUETTE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CIOPPOLONE
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMPANY
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
#43 C,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RODON
CONSTRUCTION N V voorheen gevestigd te
TRUMPET SHELL LOT #3-A , DAWN BEACH
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EAST
CARIBBEAN DESTINATION MANAGEMENT
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te W.G.
BUNCAMPER ROAD # 4, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.24 november
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EQUINOX
SPORT BAR N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD # 106, LOW LANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RICHARD'S
CREPE CAFE N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #32, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SAAKSHI CHHABRIA
JEWELRY N.V. DBA GOLD CRAETION
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 11 ,
MAHO PLAZA , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EMERGENCY
24 N.V. voorheen gevestigd te A TH ILLIDGE
SUITE 2 106, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.15 januari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NIGHT LIGHT
N.V. voorheen gevestigd te LOW LANDS 123,
LOW
LANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SKULL
ISLAND RECORDS N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 33, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januarI 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
ANTILLIAANSE
ADVIESGROEP
N.V.
voorheen gevestigd te BEACON HILL ROAD
20 , BEACON HILL , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LEAN
PUBLICATIONS N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.25 november
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 januari 2021,
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 AIR MIX N.V. voorheen
gevestigd te A. TH. ILLIDGE RD. 255A,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SUNFIT
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #50, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
CONNEXION N.V. voorheen gevestigd te
BEACON HILL ROAD # 2, , BEACON HILL ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
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
DHR.
MARTENS
CHRISTOPHER A. AANSPR. EMOLA N.V.
voorheen gevestigd te PARADISE MALL # 67
SUITE # 4-B, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.24 november 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 januari 2021,
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 HODGE REFRICENTRO
N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE
ROAD 14, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 januari
2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VICTORIA'S
FASHION
N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #55 UNIT 3 & 4,, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DANVA N.V.
DBA C/O UNITED CAR RENTAL voorheen
gevestigd te BEACON HILL ROAD # 4 ,
BEACON HILL , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AKIEM
ENTERPRISES N.V. DBA BERGER PAINTS
voorheen gevestigd te , , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.15 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 januari 2021,
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
CONEXIONES
TELECOMUNICACIONES
N.V.
voorheen
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET
#46, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
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 CAPTAIN JACK BAR &
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET #13, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 november
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ENDLESS
VACATION N.V DBA MILLENIUM BEACH
RESORT voorheen gevestigd te BEACON HILL
ROAD # 2, , BEACON HILL , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PEGGY
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 65, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.11 januari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
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 CAPTAIN MORGAN
CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #6, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 november 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SHANNY REAL ESTATE
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
ROAD # 33, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MR. TIKAMDAS CHULANI
DIR. CASA CARIBE N.V. DBA CIRKEL
DISTRIBUTORS
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET #81, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 november
2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EXODUS
CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te
BEACON HILL ROAD # 2, , BEACON HILL ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
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 GOLDEN HILL BAR &
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
MIDDLE REGION ROAD #72A, MIDDLE
REGION,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.12 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FINE
RETAILS N.V. voorheen gevestigd te BEACON
HILL ROAD # 68, , BEACON HILL , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RUSSEL,
JACQUELINE DBA ANOITED NAILS SALON
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE RD#15A,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAPPS BOB
voorheen wonende te TUSK SHELL ROAD 71,
OYSTER POND, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
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 ALCANTARA MARRERO
PRIMITIVO voorheen wonende te MIDDLE
REGION ROAD 16, MIDDLE REGION, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 12 januari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PARDO
GERTOLD
voorheen
wonende
te
WELLINGTON ROAD 48, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SEPERSAUDE
NADINE voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE
ROAD # 64, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARTY,
VICTOR ANTOINE DBA JULAH PIPE
FITTING voorheen wonende te WELFARE
ROAD #30-K, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
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 LADIN EVEILLARD
voorheen wonende te MIDDLE REGION ROAD
62, MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PEGUERO
SOSA
DANIEL
ENRRIQUES
voorheen
wonende te SPINEL ROAD 15-A, BILLY
FOLLY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ABREU, J
NICOLAS voorheen wonende te WELL ROAD
# 228,, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LAIDLAW
EILEEN MARION voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD 4, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
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
ALMAND
LENKY
LEONARDO
voorheen
wonende
te
MADELEINE'S DRIVE 26,, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 12
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan REED ANEL
DBA REED AGNES voorheen wonende te
UNION ROAD 39, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
BAKARDZHIEVA VARVARA RADOSLAVOVA
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 15,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MAIGNAN
LUDY voorheen wonende te FAHRENHEIT
ROAD 6, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
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 CAMPBELL, JACKWIN
BELINDA voorheen wonende te MIDDLE
REGION ROAD # 23, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 12
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROBINSON
KIN TAMAR voorheen wonende te OLIVE
DRIVE # 5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BHATIA
HITESH RAJKUMAR voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD # 71,
MADAME
ESTATE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST. JEAN
AUDAIN voorheen wonende te WIDE ROAD #
18, MADAME ESTATE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
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 CASTIMA MARISE
voorheen wonende te BROWN'S DRIVE #54,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 03

Datum: 05 februari 2021
Pagina

| 26

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
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 EEDE VAN REYNOUT G.
voorheen wonende te W.G. BUNCAMPER
ROAD #4, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ABBOTT,
TINA MARIE voorheen wonende te WELFARE
ROAD 88, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BALBUENA
MEDINA, LUIS VIDAL voorheen wonende te
BUSH ROAD # 8, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari 2021,
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 ALCIDE MALAIKA A.
voorheen wonende te MARGARETH BRUCE
DRIVE 10C, MIDDLE REGION, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 januari 2021,
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
HODGE
MAYRA
ALEXANDRA voorheen wonende te W.G.
BUNCAMPER ROAD # 17, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BALDEO
TOTARAM voorheen wonende te FRINGE
DRIVE APT. #17-A, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ELLIGANT
UNISEX SALON, QUANT voorheen wonende te
BUSH ROAD 66, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari 2021,
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 ACE NADEGE voorheen
wonende te WELFARE ROAD 30-G, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 17 juni 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HALLEY WINT SANCHIS SIMONE voorheen wonende
te L.B. SCOT ROAD 205, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BARBIER
LEMANIEL voorheen wonende te NARROW
DRIVE 7 ORANGE GROVE ST.MAARTEN,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DE LA ROSA
- MARTINEZ DBA PERLA BEAUTY PERLOR
voorheen wonende te BUSH ROAD # 71, CUL
DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 december 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 januari 2021,
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
GRAHAM-LEON
MARLENE voorheen wonende te AARON
JACOB'S DRIVE 2-A, CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 31 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STEWART
DENNIE voorheen wonende te L.B. SCOT
ROAD 45, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BEDI,
MILARSINGH JASWANT SIGH voorheen
wonende te ONYX ROAD 20, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
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 DIAS SHIRLEY voorheen
wonende
te
FRONT
STREET
#1,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROGERS
ANTONIO DELANO voorheen wonende te
HISPONIOLA ROAD 0, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 15
januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 janauri 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RIPPLE
CAROL LOUISE voorheen wonende te
BEACON HILL ROAD 38, BEACON HILL,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PIETERNELLA
HECTOR
TRANQUILINO
voorheen wonende te ST. PETERS ROAD 70,
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 januari 2021,
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 DOUVILLE DE FRANSSU,
GONZAGUE voorheen wonende te RUE SAINT
DOMINIQUE 101 75007 PARIS. FRANCE, ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
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 BREDY JEAN MICHELET
DBA FANTASTIC POOLS voorheen wonende
te AARON JACOBS DRIVE, CAY BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 31 december
2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 janauri 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SATURNE
ROBERT DBA RORO CONVENIAN voorheen
wonende te BELLE TREE DRIVE #4, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PUTTEN VAN
JOSHUA EMANUEL voorheen wonende te
POMEGRANATE DRIVE 96, ST. PETERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AYALA
ROSARIO ANA MARIA voorheen wonende te
BUSH ROAD 6, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
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 COLEY-MILLS IKISHA S.
voorheen wonende te AARON JACOBS' DRIVE
# 78, CAY BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 31 december 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BELDING
BRADFORD MAX voorheen wonende te
BEACON HILL ROAD 2, BEACON HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BARON CELESTINE GARLINA voorheen wonende te
ZO ZO MORA ROAD 2-A ORANGE GROVE,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GURNANI
PRAKASH voorheen wonende te BUSH ROAD
64, CUL DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 december 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 januari 2021,
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 FELIUS-ALEXIS ADELE
voorheen wonende te AARON JACOBS' LANE
# 9-C, CAY BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 31 december 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BORSJECHANDLER
CATHERINE
ELL
voorheen
wonende te PELICAN ROAD # 18, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAI WENFEI
voorheen wonende te WATLING ISLAND
ROAD #3, MADAME ESTATE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JACKSON
PATRICIA ANN voorheen wonende te BUSH
ROAD 95 APT 6E, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARTERHASSELL JACINDA MARI voorheen wonende
te FLAMBOYANT ROAD # 8, SAUNDERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 24
april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 03

Datum: 05 februari 2021
Pagina

| 34

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KELLY BRIAN
PHILIP voorheen wonende te BEACON HILL
ROAD 2, BEACON HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CONCEPCION
FLORENCIO voorheen wonende te BELL
CACTUS DRIVE 1, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STEWART,
NAMBIE voorheen wonende te BUSH ROAD
#66-A,, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HADDOCKS
RAFAELA VICTORINA DBA PREETI INDIAN
BEAUTY PARLOUR voorheen wonende te
SUCKERGARDEN
ROAD
59,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 15 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FRIDAY RITA
DBA
KEYMRAEL ENTERPRISES voorheen
wonende
te
GROENESTEEG
9,,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRANDSON
PERSHAL GEORGE voorheen wonende te
ARCH ROAD 8,
SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS
DAUNE ALEXANDER voorheen wonende te
BUSH ROAD #43, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MATHEW,
BRAYSER DBA D'ARISMENDY voorheen
wonende te SUCKER GARDEN ROAD #15,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 15 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NARINE
VIJANTI ANN MARY DBA PRESTIGOUS
GIFT & GEMS voorheen wonende te MONTE
VISTA #108, POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NG, ANG AN
JNET voorheen wonende te GUADELOUPE
ROAD # 15, MADAME ESTATE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ARAUJO
FREMIA DBA FREMIA BEAUTY SALOON
voorheen wonende te WELFARE ROAD 35,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSON
MELVIN THOMAS voorheen wonende te
DAHLIA ROAD 1, SAUNDERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 15 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
COSTONQUAY-SERRANT
MARTINA
voorheen wonende te LOW ESTATE ROAD #
99, BELVEDERE, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSONROYSTER PATRICIA voorheen wonende te
SIMPSONBAY ROAD 67-B, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 januari 2021,
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 CUNNINGHAM DEWAINE
ROMEION DBA SMALL DVD & CD STORE
voorheen wonende te BACK STREET #130,,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOLOGNIER
MARCIA NORMITA voorheen wonende te
MAZED BOOBY ROAD,APT #3,, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 15 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 januari 2021,
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 GOMEZ FEDERICO
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD
208, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PETZOLD
PAULA MARGARET voorheen wonende te
BILLY FOLLY ROAD # 22, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
BRIDGMOHAN RABINDRANAUTH voorheen
wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 290,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NARINE
SHERYL NEVITA voorheen wonende te
BALSAM DRIVE # 9, CAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 15 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 januari 2021,
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 GRAHAM DONOVAN
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD
208, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PLANTE LA
EXZER voorheen wonende te NARROW DRIVE
12, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 januari 2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FORTUNATO
ALEO DBA ELVIS CAR WASH voorheen
wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 80,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PERSAUD
SEECHAND voorheen wonende te RADISH
ROAD 147, SOUTH REWARD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 15 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAMES
ASHFORD FOSDICK DBA NELSON TIRE
CENTER voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE
RD # 72-B, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan QUALLIS
RONEL ANDWEL voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD #7, ST. PETERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 11 januari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PLEMA
GRABIEL JESUS voorheen wonende te
WATER FRONT # 27, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LUCIANO
STANLEY ERIC DBA LUS & CO/ VILUS & CO
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD #
72, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STEPHENS
LUDWIG ANGELO voorheen wonende te
OYSTER POND ROAD #2, OYSTER POND,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PRADER
CHARLES voorheen wonende te A. TH
ILLIDGE ROAD#147, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 januari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 januari 2021,
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 DIAZ PEDRO JOSE
voorheen wonende te ANISE DRIVE 6B,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 19 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THADAL,
ELINOR voorheen wonende te PARADISE
ISLAND ROAD 34, MADAME ESTATE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 januari
2021, 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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 januari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PORTER
FREDERICK ROBERT voorheen wonende te
WELFARE ROAD 68 UNIT 6, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 14
januari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Bij exploot van 25e januari 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van PATRICK (JAN) IAN
PETERSON, wonende op Sint Maarten, die voor
deze woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder alsmede aan de Welfare Road 57
te Cole Bay, Sint Maarten, ten kantore van
Hoeve & Rogers Attorneys|Consultants, en
gemachtigd mr. M.N. Hoeve, ten laste van
BELINDA JOSEPHINE PETERSON, zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten,
BETEKEND: Opnieuw Verbeterde Uitspraak
van het Gerecht in Eerste Aanleg dd. 12e
januari 2021.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder,
Mark John Rabess

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 27e januari 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van DE HEER ALBERTO HODARI
EN MEVROUW NANCY JOHN HODARI beiden
wonende te Verenigde Staten, die voor deze
zaak tot het uiteinde der executie domicilie kiest
ten kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan
de Welfare Drive # 16, Unit 3C te Cole Bay, Sint
Maarten, ten kantore van de advocate mr.
Vivian C. Choennie, ten laste van de
vennootschap naar buitenlandsrecht FOUR
NINETEEN COMPANY LIMITED zover bekend
gevestigd en kantoorhoudend te Anguilla, te
Benjamine Company Services Ltd., the Vally
doch mede gevestigd te Sardinia 6, Cupecoy
Sint Maarten
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Sint Maarten, beschikking
dd. 8e december 2020.

Bij exploot dd. 29e januari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet # 115 te
Philipsburg, alhier. ten verzoeke van Elmo
Jones Cannegieter ten deze gedomicilieerd
ten kantore van de gemachtigde advocaat mr.
R.A. Groeneveldt, aan Frank Lawrence,
wonende te St. Maarten. BETEKEND een door
de ondergetekende deurwaarder opgemaakte
proces-verbaal van 26e juni 2020, houdende
executoriaal beslag op de daarbij aangeduide
onroerende zaak als in voormeld proces-verbaal
omschreven.
(vonnis
SXM201800075/SXM2018H00116)

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De aspirant deurwaarder
Danica E.N. Zichem
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AANKONDIGING

OPROEPING

Bij exploot van 4e februari 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van TRUMPET SHELL PRIVATE
FUND
FOUNDATION
gevestigd
en
kantoorhoudend op Sint Maarten, die voor deze
woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11,
Sint Maarten alsmede aan de Ground Dove Road
# 8, Point Blanche, St. Maarten ten kantore van
Bommel & Associaties, en gemachtigd de
advokate mr. Shaira Bommel, ten laste van DE
HEER MARTINUS DE WILDE zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten.
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG, beschikking dd. 12e januari
2021.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

bij exploot van de 1e februari 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 26e januari 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
1. AACTION WHOLESALE DISTRIBUTORS
LTD. EN 2. NICOLE MARIE BERNADETTE
HALLEY, kantoorhoudende te The Law Building,
The Valley, Anguilla en respectievelijk wonende
aan de Inner Circle 202, Pointe Pirouette, Low
Lands, Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op maandag, 19 april
2021, des voormiddags te 14:00 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
DE
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
RBC
ROYAL BANK N.V., statutair gevestigd te
Curacao, mede kantoorhoudende te Philipsburg,
aan de Cannegieterstraat 24 en gedomicilieerd
ten kantore van Mw mr Faride E.E. Tjon Ajong,
notaris te Sint Maarten en te dezen handelend
als de mondelinge gemachtigde.
EJ 283/20 – SXM202001092

ONDER CURATELESTELLING
Bij beschikking van de E.A. rechter mr. P.P.M.
van der Burgt in het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten d.d. 7 december 2020, is ten
verzoeke van de heer David Arthur Daniel,
wonende in Nederland, voor deze zaak domicilie
kiezende aan de Welfare Road # 57 te Cole Bay,
Sint Maarten, ten kantore van de advocaat mr.
M.N. Hoeve, de heer Mckensie DANIEL,
geboren op 6 december 1949 te Colihaut,
Dominica,
onder
curatele
gesteld
met
benoeming van mevrouw Mercedes WYATTVAN DER WAALS tot curator.
Namens de curator,
De gemachtigde,
mr. Melinda N. Hoeve

De deurwaarder,
Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 11e januari 2021, de
echtscheiding uitgesproken tussen RICHARD
RICARDO DAWSON, wonende op St. Maarten
en gedomicileerd aan de A. Th. Illidge Road #
11, ten kantore van mij, deurwaarder en
KENEISHA LATOYA WALKER, wonende in de
Verenigde Staten, partijen zijn met elkander
gehuwd op 26 februari 2015 op Anguilla.
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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Nr. 2020/1459
MINISTRIËLE BESCHIKKING
Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
In overweging genomen hebbende:
- Dat ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering en een betere dienstverlening het wenselijk
is het aan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen verleende mandaat van 30 november
2017, no. 20 om namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie besluiten te nemen ten aanzien van vestigings- en economische vergunningen,
wordt ingetrokken.
Gelet op:
Besluit mandaat economische vergunningen van 30 november 2017, no. 2017/1657.

Heeft besloten:

Artikel 1
Het Ministerieel besluit van 30 november 2017, no. 2017/1657 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan. Dit besluit wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg, 03 februari 2021
Ludmila de Weever
De Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
d.d.
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Bekendmaking
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) maakt hierbij bekend dat in Sint Maarten, ingevolge het
bepaalde in artikel 8 van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten in relatie tot onderstaande
artikelen van desbetreffende landsverordeningen:
-

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

49a Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen;
120a Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
16 Landsverordening toezicht effectenbeurzen;
37 Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs;
20 Landsverordening toezicht trustwezen;
18 Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf;
24 Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren
20 Landsverordening ondernemingspensioenfondsen

en de niet met artikel 8 van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten in relatie staande artikelen
van desbetreffende landsverordeningen:
- Artikel 11 Landsverordening identificatie bij dienstverlening
- Artikel 22H Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.
de volgende personen door haar zijn aangewezen als toezichthouder van de CBCS en belast zijn met het toezicht
op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordeningen bepaalde:
-

Mevrouw A. Garcia-Bentura
Mevrouw B. der Meer
Mevrouw C. Schoot
Mevrouw D. Castablanco
Mevrouw D. Curiel-Silvanie
Mevrouw D. Daal
Mevrouw D. Maduro-Lichtenberg
Mevrouw E. Cicilia
Mevrouw E. D’ Haiti-Edouard
Mevrouw E. Emer Hamlet-Hernandez
Mevrouw E. Grimm
Mevrouw E. de Windt
Mevrouw E. Moesquit
Mevrouw E. Nicolina
Mevrouw F. de Haas
Mevrouw G. Bradley
Mevrouw G. Hato
Mevrouw G. van Aanholt-Anthony
Mevrouw H. Bazur
Mevrouw J. Arias
Mevrouw J. Chatlein
Mevrouw L. Martina
Mevrouw L. Pau
Mevrouw L. Neuman
Mevrouw M. Baroud
Mevrouw M. Habibe
Mevrouw M. Naar-Maduro
Mevrouw M. Seferina
Mevrouw M. Thijn-Baank
Mevrouw N. Davelaar-Mercelina
De heer L. Hodge
De heer M. Allen

Mevrouw N. Sambo
Mevrouw N. Troncon
Mevrouw R. Ludowika-Martis
Mevrouw R. Maria
Mevrouw R. Scoop
Mevrouw R. van Hoop-Kleinmoedig
Mevrouw R. Vos
Mevrouw S. Alcendor
Mevrouw S. Beers
Mevrouw S. Daflaar-Winklaar
Mevrouw S. Garcia Franco-Meyer
Mevrouw S. Goijla
Mevrouw S. Martis
Mevrouw S. Sadal
Mevrouw S. Sinlae-Elhage
Mevrouw S. Snel-Statia
Mevrouw S. Wong
Mevrouw Y. Houben-Hooi
De heer A. Stacie
De heer A. Vossen
De heer C. Walters
De heer D. President
De heer E. Cova
De heer R. Flocker
De heer F. Martina
De heer G. Wellen
De heer H. Roach
De heer J. Candelaria
De heer K. Kleist
De heer K. de Windt
De heer L. Prince
De heer M. Debi-Tewari
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De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer

M. Veenboer
O. Matroos
R. Mahes
R. Prince
R. Vieira Ribeiro

January 2021
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

De heer N. van Paridon
De heer R. Eustatius
De heer R. Nooitmeer
De heer R. Rooi

| 46

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 03

Datum: 05 februari 2021
Pagina

Inspectorate VSA

Guideline
SARS-CoV-2 Antigen Testing

Sint Maarten
January 29, 2021
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Introduction
On January 12, 2012, the Centers for Disease Control (hereinafter ‘CDC’) published an Order 1 requiring
all air passengers arriving to the United States (hereinafter ‘US’) from a foreign country to get tested
for SARS-COV-2 within 72 hours before their flight departs and to present a negative test result and
documentation of having recovered from COVID-19 in case of a recent infection to the airline before
boarding the flight. The Order went into effect as of 12.01am EST on January 26, 2021.
This announcement from the CDC has resulted locally in many initiatives enabling (US) tourists to meet
this requirement by offering (mostly) SARS CoV-2 antigen testing at tourist resorts and other (nonhealth care) locations.
This document serves to provide clarity on the conditions under which these antigen tests should be
performed in order to meet both local and CDC requirements.
This document is a living document, which can be amended in case of new developments.

Dr. Earl Best
Inspector-General

1

Sint Maarten, January 29, 2021

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Global-Airline-Testing-Order-RPWSigned-Encrypted-p.pdf
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SARS-CoV-2 Testing in Sint Maarten
In light of combatting the ongoing pandemic, it is of the utmost importance that all diagnostic testing
for SARS-CoV-2 is performed in accordance with local legislation and professional standards by qualified
and competent healthcare professionals and in locations that are suitable and properly equipped for that
purpose.
Rt-PCR tests remain the standard and can be performed by both recognized laboratories in Sint Maarten,
Sint Maarten Laboratory Services (hereinafter ‘SLS’) and Health Care Laboratory Sint Maarten
(hereinafter ‘HCLS’). Nasopharyngeal swab services are provided by some general practitioners (GP’s).
Public Health Ordinance
The Minister of Public Health is responsible for infectious disease control. The Public Health Ordinance 2
(hereinafter ‘PHO’) provides him with different tools to do this.
As information is key, the PHO requires that a physician who suspects or establishes that a patient may
be / is infected with the SARS-CoV2 notifies Collective Prevention Services (hereinafter ‘CPS’) about
this3. CPS is the department of the health ministry charged with the execution of the infectious disease
control.
In addition, the head of a laboratory is required to inform CPS when SARS-CoV-2 is detected4.
Need for reliable information
Reliable information about positive test results – also of tourists visiting the country – is of essential
importance for CPS to effectively combat the COVID 19 pandemic. To ensure this, SARS-CoV-2 testing
is restricted to locally approved tests and can only be executed in a controlled setting by qualified and
competent healthcare professionals.
Approved SARS-CoV-2 antigen tests
At the time of publication of this Policy, the Government of Sint Maarten has only authorized a limited
number of SARS-CoV-2 antigen tests as reliable means to detect the SARS-CoV-2 virus. Medical
professionals are not allowed to perform or order non-authorized antigen tests as this is not considered
to be providing ‘adequate care’5, creates health risks and doesn’t help controlling the epidemic.
These antigen tests have been authorized by the Government of Sint Maarten based on validation
tests results. These validation tests compare the specificity and sensitivity to that of the rt-PCR test.
Test variables and results depend amongst others on the viral load present in a person (stage of the
disease) and the prevalence in the community.
Authorized are:
-

2

the
the
the
the

Becton Dickinson (BD) Veritor Plus,
Abbott Panbio
Abbott BinaxNow, and
Roche/SD Biosensor F.

Landsverordening publieke gezondheid (AB 2016 no 42).
Article 12, first paragraph PHO.
4
Article 14, second paragraph PHO.
5
In Dutch: ‘verantwoorde zorg’.
3
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Medical Laboratories
The approved SARS-CoV-2 antigen tests are all medical diagnostic tests that are performed on a
nasopharyngeal or nasal swab specimen placed directly into the assay’s extraction buffer or reagent.
They can be used at the point of care, so called point of care testing (hereinafter ‘POC’).
POC testing is only possible under responsibility and supervision of a locally established laboratory as
professional expertise with regard to proper storage conditions, correct specimen collection and
handling and interpretation of results is essential to warrant the reliability of the test results.
At this time only SLS and HCLS are in possession of a medical laboratory license and are authorized to
offer medical laboratory services on Sint Maarten6.

CDC Order
The CDC Order7 requires all aircraft passengers 2 (two) years of age and older to be in possession of a
negative ‘Qualifying Test’ result or a ‘Document of Recovery’ before departing from any foreign
country.
Negative Qualifying Test result
A negative Qualifying Test result is defined as documentation of a negative viral COVID-19 test taken
within 3 days preceding a flight’s departure.
The test must be a viral detection test for current infection (i.e., a nucleic acid amplification test like rtPCR or a viral antigen test) approved or authorized by the relevant national authority for the detection
of SARS-CoV-2.
The negative Qualifying Test result must contain:
-

the personal identifiers (e.g., name and date of birth) that match the personal identifiers on
the passenger’s passport or other travel documents;
state “NEGATIVE,” “SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED,” or “SARSCoV-2 ANTIGEN NOT
DETECTED,” or “COVID-19 NOT DETECTED.” Tests marked “invalid” are not accepted;
the sample date;
the date of the test result, and
name of the test used.

The Order furthermore requires that the documentation must include sufficient verification information,
such as:
-

6

the name and contact information for the laboratory or healthcare clinic that performed the
test.

Articles 3 and 22 of the Landsverordening Zorginstellingen (Healthcare Institutions Ordinance, AB 2013, GT no
755 as amended lastly by AB 2015 no 9).
7
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Global-Airline-Testing-Order-RPWSigned-Encrypted-p.pdf
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Testing requirements
CDC guidelines require that laboratory and testing professionals who conduct diagnostic or screening
testing for SARS-CoV-2 with antigen tests comply with Clinical Laboratory Improvement Amendments
(CLIA) regulations and follow the manufacturer’s instructions for use when performing the test and
reading test results.8 If tests are performed in a POC setting, a CLIA certificate appropriate for POC
testing is required.9
In light of the public health emergency CDC and the Inspectorate VSA have decided to temporary allow
other, non-CLIA certified, testing sites. These are, however, only allowed when under the direction of
an existing laboratory or testing site director.10

Conclusion
With reference to the above, the following can be concluded:
-

-

-

SARS-CoV-2 antigen testing outside of a licensed medical laboratory, in a POC setting, is
only allowed when done under the direction of one of the two licensed medical
laboratories, SLS or HCLS;
the Becton Dickinson (BD) Veritor Plus and the Abott BinaxNow, the Abbott Panbio and the
Roche/SD Biosensor F are the antigen tests authorized by the Government of Sint Maarten
and therefore can be performed in a local POC setting.
the test result must meet all requirements;
the Head of a medical laboratory or the director of the POC test facility is by law required
to notify CPS immediately about every positive SARS-CoV-2 test result.

This guideline will be published and will enter into effect as of the date of publication.
The Inspectorate for Public Health will supervise and enforce this policy in accordance with applicable
legislation.

8

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/point-of-care-testing.html
10
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/point-of-care-testing.html
9

