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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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan ALJA LAUNDRY N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLDGE ROAD #
257, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november
2019, 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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HOLA CAFÉ N.V. DBA
PEIKING BAR & CHINESE RESTAURANT
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 53 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 februari 2020,
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 DELNICE
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te A.
TH. ILLDGE ROAD # 15, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 november 2019, 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 februari 2020,
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 MOHINI INC
N.V.
DBA
MEGA
DIAMONDS
INTERNATIONAL voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 72-A, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 februari
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
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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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALWAYS FIT SXM N.V.
voorheen gevestigd te SR MODESTA ROAD #
72 A, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOLISTIC
HEALTH CARE N.V. voorheen gevestigd te
WELGELEGEN ROAD # 33 UNIT 1A , CAY
HILL , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
februari 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 februari 2020,
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 DHR. RENE
MATHON IS DIRECTEUR VAN FRENCH
JEWELD N.V. DBA CARAT voorheen gevestigd
te FRONTSTREET # 74, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 februari
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MOVIBEL B.V. voorheen
gevestigd te VAN GOGH STRAAT # 4,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 februari 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,
O'Brien Gumbs,
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
AMS
UNDERWATER
CONTRACTORS N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET DIAMOND PLAZA # 1,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ISLAND CONCRETE
PRODUCTS N.V. voorheen gevestigd te THE
KEYS LANE 2 # 6 , SUCKERGARDEN , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 februari 2020,
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 ELEGANCE VACATIONS
TRAVEL
N.V.
voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET # 29, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 februari
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 17 februari 2020,
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 N.C. TOOLS AND TILES
N.V. voorheen gevestigd te CAY BAY ROAD #
8,
CAY
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 december 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
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 20 februari 2020,
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 ASICENT N.V.
DBA CARIBBEAN IMPEX voorheen gevestigd
te FRONTSTREET # 96, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 februari
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 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KARAN
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te
P.O. BOX 990 ROSES ROAD # 6 , CUL DE
SAC , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
november 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,
Doesjinka Romney,
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 februari 2020,
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 EVERYTHING
COOL
N.V.
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET # 97-B, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 februari
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 februari 2020,
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 OLIVERIO N.V. voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET # 73 A,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2020, nummer 07

Datum: 06 maart 2020
Pagina

|6

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de
Ontvanger, aan BE
EXCLUSIVE N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD # 162, LOW LANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 januari
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan K-BANNA SXM N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 64 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan FIVE BY FIVE N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
#
74,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 februari 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 februari 2020,
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 PARIS BEAUTY SALON
N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET #
76D, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 18 februari 2020,
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 BELAIR
HEALTH & FITNESS FOUND voorheen
gevestigd te WELGELEGEN ROAD # 59, CAY
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
februari 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 februari 2020,
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 KEEP ON ROLLING N.V.
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 162 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
11 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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 19 februari 2020,
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 FLEXIBLE
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen
gevestigd te UNION FARMESTATE # 34,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.21 november 2019,
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 februari 2020,
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 PREMA HOLDINGS N.V.
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 21,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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,
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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BELLA NAILS B.V. voorheen
gevestigd te A. TH. ILLDGE ROAD # 328,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2019,
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KESUZY N.V.
DBA NEW LOOK FASHIONS voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET
#
162
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
11 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FOUR NINETEEN LTD
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
25 C/O RAINBOW BEACH CLUB, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 februari
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 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan QUEEN OF
PROCETION N.V. voorheen gevestigd te
CANDELABRA DRIVE 2, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 november
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 februari 2020,
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 BLUE WATER
PETROLEUM N.V. voorheen gevestigd te DR.
WATHEY
HARBOUR
P.O.BOX
5387,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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 februari 2020,
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 KINDAMON
N.V. DBA ELEGANCE FOR FINE LEATHER
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 7 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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 21 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRENCH-DECO BV
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD #
65, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 februari 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 februari 2020,
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 QUICK
FINISH
ELECTRICAL
COMPANY
N.V.
voorheen gevestigd te ARCH ROAD # 26 B,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan C.I.E.C.CONTRACTING
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD LOT
# 182, CUPE COY YACHT CLUB, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 februari 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 februari 2020,
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 LA INCOMPARABLE
FASHION N.V. voorheen gevestigd te
BACKSTREET # 29 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 februari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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 21 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FUTURMEDIA N.V. DBA
CARIBBEAN PROD 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.18 februari
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 februari 2020,
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 RIGA
PROPERTIES LTD voorheen gevestigd te
WELGELEGEN ROAD # 13-A, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 februari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN BUSINESS
SOLUTION (C.B.S) N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 68 SBYC UNIT 12,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GLOWBAL RESTAURANT
GROUP 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.18 februari 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 2020,
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
LEON
TOTAL
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te
CAY BAY # 21 , CAY BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAK CHILL
SPOT
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELGELEGEN ROAD # 31, CAY HILL, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 februari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CASABLANCA
INTERNATIONAL
LIMITED
voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 70, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november
2019, 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 februari 2020,
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 MARUTI N.V. voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET
#
7
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GRAPHITTI WORKS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 46,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 februari 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 februari 2020,
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 SATYAM N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 78,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SIMPSON BAY FOOD
EXPRESS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD # 27, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 februari
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 februari 2020,
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 TWIN
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET VILLAGE # UNIT 3 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 18 februari 2020,
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 TEC
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
WELGELEGEN ROAD # 23, CAY HILL, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 februari
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WAX-ENVY 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. 18 februari 2020, 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,
O'Brien Gumbs,
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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SMART PET SHOP N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLDGE ROAD #
15, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november
2019, 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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TWIN
ISLAND ELECTRICAL & AIRCONDITIONING
SERVICES voorheen gevestigd te ROSES
ROAD # 6 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 november 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 februari 2020,
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 THE BAGEL PLACE N.V.
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 66,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 februari 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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
SWEETWATER
N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLDGE ROAD #
115, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 november
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 19 februari 2020,
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 THE
SANCTUARY ON THE ROCK FOUNDATION
voorheen gevestigd te A. TH. ILLDGE ROAD #
9, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 november
2019, 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 februari 2020,
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 SALOMONS LUCIA IVY
voorheen wonende te CAY BAY 55, CAY BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
december 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,
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 20 februari 2020,
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 VEENA ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET # 21
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MOSENA
KATHERINE voorheen wonende te FORT
WILLEM HILL # 24, FORT WILLEM, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 november
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 18 februari 2020,
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
HODGE
DAVID
CHRISTOPHER voorheen wonende te AARON
JACOBS DRIVE # 55, CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 03 december 2019,
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 februari 2020,
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 DAVIS BALMAIN
LAWSON voorheen wonende te CAY BAY
ROAD # 57, CAY BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
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 18 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ANDREW
TRACEY voorheen wonende te FORT WILLEM
ROAD # 27, FORT WILLEM, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 november 2019,
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 februari 2020,
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 FRANCIS
CHADWYN voorheen wonende te FORT
WILLIAM HILL # 3, FORT WILLEM, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 november
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 18 februari 2020,
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 BARTHELEMY-JEANSIMON JOGET voorheen wonende te CAY BAY
ROAD 39, CAY BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 03 december 2019,
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 februari 2020,
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 BANNIS-PLOWRIGHT
HETHLEY ANGE voorheen wonende te CAY
BAY ROAD # 43, CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
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 19 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PIMENTEL ANA voorheen
wonende te NAZARETH ROAD # 26, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 februari 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 februari 2020,
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 TO THE
HEIRS
OF
RICHARDSON
EUSTACE
ALBERTO voorheen wonende te A. TH.
ILLDGE ROAD # 195, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 19 februari 2020,
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 DOLNE KETTELIE
voorheen wonende te AARON JACOBS DRIVE
# 1-A, CAY BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 december 2019, 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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ARNDELL
CARLOS ELVARISIO voorheen wonende te
ARRINDELL'S DRIVE # 8, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
august 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FERNAN MELANIE
voorheen wonende te SR . REGINA ROAD # 1,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 februari 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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
HARRIS
JEROME
WILLIAMS voorheen wonende te NAZARETH
ROAD # 24-B,
LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DEISSARD CELINE
voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT
CLUB BLDBG # 2-11 WELFARE ROAD # 68,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 18 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Bij exploot van 24e februari 2020, 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 GEZAMENLIJKE
ERFGENAMEN VAN CYNTHIA FELICIA
SHARPE, ZIJNDE 1. ROBERTO ANTONIO
SHARPE 2. VANESSA ABIGAIL ELIZABETH
SHARPE 3. RAMON ALFREDO SHARPE 4.
LOUISA ELVIRA ALEXINE SHARPE 5. HUGO
EMANUEL SHARPE 6. JULIETA ELAINE
SHARPE 7. ROY MICHAEL SHARPE 8.
ISABELLE FRANCOISE SPIEKER, GEBOREN
ULRICHSKOTTER
9.
MARIA
ELENA
QUISENBERRY, GEBOREN SHARPE 10.
DENISE MARIE SHARPE 11. RITA ANNA DE
CLAUWE, GEBOREN SHARPE,
wonende
respectievelijk op Sint Maarten, Aruba,
Nederland en in de U.S.A., die voor deze zaak
tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten
kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan de
Union Road # 120 C te Cole Bay, Sint Maarten,
ten kantore van de advocate dhr. E.I. Maduro,
ten
laste
van
DE
GEZAMENLIJKE
ERFGENAMEN
VAN
NEWYEAR
RICHARDSON, zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg, beschikking dd. 21e januari
2020

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

AANKONDIGING
Bij exploot van 24e februari 2020, 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 CLAUDE GEORGES
ROSTIN, wonende op Sint Maarten, die voor
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie
kiest ten kantore van mij, deurwaarder,
alsmede aan de Bush Road # 22 te Philipsburg,
Sint Maarten, ten kantore van de advocate mr.
P. Bruns, ten laste van DE HEER MARC
FOUCAULT, zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg, beschikking dd. 23e december
2019
De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot dd. 28e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
asprant deurwaarder , kantoor houdende aan de
Front Street # 115 op St. Maarten, alhier. Ten
verzoeke van Tailored Energy Solutions N.V.
d.b.a. DYNAF, gedomicilieerd ten kantore van
mr. G. Hatzman op St. Maarten, aan Michael
Salzer, zonder bekende woon of verblijfplaats
op St. Maarten. BETEKEND een door de
ondergetekende
deurwaarder
opgemaakt
proces-verbaal van 27e februari, 2020,
houdende executoriaal beslag onder Michael
Salzer
als
in
voormeld
proces-verbaal
omschreven.

Bij exploot dd. 27e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet # 115, alhier, ten verzoeke
van Gracia Rinette Landolf , aan Cedric
Alfred Gemerts, wonende op St.Maarten,
BETEKEND een grosse van een Vonnis van het
Gerecht in eerste aanleg, waarbij de
echtscheiding tussen partijen op 16e december
2019, in het openbaar is uitgesproken. Deze
betekening opdat gerequireerde niet onkundig
blijve van vorenvermelde beschikking.

De aspirant deurwaarder
Danica E.N. Zichem

ECHTSCHEIDING
Bij exploot van 25e februari, 2020, heb ik
Solange Monique Apon, deurwaarder op St.
Maarten , bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats St. Maarten, ten verzoeke van,
Edmond Claude, vonnis van het gerecht in
Eerste Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van de
4e november, 2019 waarvan de echtscheiding is
uitgesproken tussen Edmond Claude wonende
op St.Maarten en Clenite Labady wonende in
Haiti.

De deurwaarder,
Solange M. Apon

De deurwaarder
S.M. Apon

AANKONDIGING
Bij exploot van 26e februari 2020, 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 CLAUDE GEORGES
ROSTIN, wonende op Sint Maarten, die voor
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie
kiest ten kantore van mij, deurwaarder,
alsmede aan de Bush Road # 22 te Philipsburg,
Sint Maarten, ten kantore van de advocate mr.
P. Bruns, ten laste van DE HEER MARC
FOUCAULT, zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Executoriale Beslag, dd. 25e
februari 2020
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 24e februari 2020, is
de
echtscheiding
uitgesproken
tussen
ROMBLEY FELICIANO, CARLOS, wonende op
St. Maarten en gedomicileerd aan de C.A.
Cannegieter Street # 46, ten kantore van de
advocate mr. Nerissa de la Rosa en
FERNANDEZ SABINO, ANA IRMA, wonende
op Sint Maarten, partijen zijn met elkander
gehuwd op 22 april 1991 te Sint Maarten.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 16e december 2019, is
de echtscheiding uitgesproken tussen RONALD
ALEXANDER HEWARD, wonende op St.
Maarten en gedomicileerd aan de Union Road
120 C te Cole Bay, ten kantore van de heer E.I.
Maduro en DOMINGA ROA, zonder bekende
woon of verblijfplaats hier te lande, partijen zijn
met elkander gehuwd op 17 augustus 1993 te
Sint Maarten.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING
Bij exploot dd. 27e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Vèronique Jeanne
Sapor, wonende op Saint Martin, aan de om op
maandag de 4e mei 2020 te 10:30 uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen,
om de vordering van Antonio Delano Rogers,
te antwoorden (E 12/20 –SXM 202000101)
De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem
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OPROEPING
Bij exploot dd. 25e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Martasha Rhona Stewart,
zonder bekende woon of verblijfplaats op
St.Maarten, aan de om op maandag de 18e
mei 2020 te 10:30 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Fraser Daniel Morrison, te antwoorden (E
21/20 –SXM 202000052)
De deurwaarder
Solange M. Apon
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OPROEPING

LIQUIDATIE

Bij exploot dd. 27e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen , de gezamelijke erfgenamen van
wijlen Eleanor Morris ook bekend als Ellenor
Morris , zonder bekende woon of verblijjfplaats
op St.Maarten of elders, om aan de op dinsdag
de 23e juni 2020 te 08:30 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Lysoubha Duckeens Voltaire, te antwoorden
(AR 85/20 –SXM 202000257)

Power Data N.V. in liquidation
established in Sint Maarten
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Final accountability:
The final accountability can be viewed at the
domicile of Power Data N.V. as well as the
chamber of commerce and industry of Sint
Maarten.
The liquidator in accordance with the national
ordinance book 2, article 31 established the
scope of the rights and obligations of the
company. There are no more benefits known to
the liquidator.
The liquidation is hereby concluded.
St. Maarten, 16 December 2019
The liquidator

De deurwaarder
Solange M. Apon

LIQUIDATIE

OPROEPING
Bij exploot van de 21e februari 2020, 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 17e februari
2020 van de E. A. Rechter in het Gerecht in
Eerste
Aanleg
,DE
HEER
ANTHONY
DOMINICO SMITH, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
DE HEER ANGEL DOMINICO SMITH, zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders,
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 26 mei 2020,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
op de vordering van
DE
HEER
RAYMOND
EDWARD
RICHARDSON, wonende op Sint Maarten en
gedomicilieerd aan de Union Road 120 C, te Cole
Bay en gemachtigd dhr. E.I. Maduro
AR 45/20
De deurwaarder,
Mark John Rabess

Management Brands B.V.
(in liquidation)
By decision of the general meeting of
shareholders
of
Management
Brand
B.V.established in Sint Maarten and with its
registered offices at A. Th. Illidge Road 273,
Lower Prince’s Quarter, Sint Maarten registered
at the Sint Maarten Chamber of Commerce and
Industry under number 26867 (hereinafter
referred to as the ‘Company’) held on 28 th
August 2019 it was resolved to dissolve the
Company with immediate effect. As liquidator is
appointed the Director of the company with
Baker Tilly as Proxy holder residing in Sint
Maarten and with its registered offices at
Goldfinch Road 11, Point Blanche, Sint Maarten.
The final financial statement can be viewed at
the domicile of Management Brands B.V.
All creditors of the entity have thirty (30) days
to object in writing by filing a petition at the
court of First Instance on Sint Maarten.
Liquidator
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Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Nederland.
“Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 februari 2020 is het
intrekkingsbesluit van 20 augustus 2018, waarbij het besluit tot verlening van het Nederlanderschap
aan Seeta Mohabeer Niranjan, geboren op 19 maart 1976 te Phoenix Leguan, Guyana, van Guyanese
nationaliteit, is ingetrokken, ingetrokken. Dit houdt in dat Seeta Mohabeer Niranjan niet met ingang van
20 augustus 2018 de Nederlandse nationaliteit heeft verloren.”
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
H.A.E. Bos
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN
TELECOMMUNICATIE
NR.: 2020/ 458
in overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is, ter bevordering van een efficiënte uitvoering van luchtvaart werkzaamheden, de
aan de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT) verleende
bevoegdheid bij Landsbesluit Luchtverkeer tot ontheffing verlening voor VFR vluchten en inzake het
gebruik van drones in de No Fly Zone en de veiligheidsregels genoemd in bijlage B van de Ministeriele
regeling houdende beperking van het gebruik van RPAS(“remotely piloted aircraft system”) in Sint
Maarten, te mandateren aan het hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart van het Ministerie van
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
dat het tevens wenselijk is het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart, mandaat te verlenen voor
het afgeven van de ontheffing met betrekking tot het uitvoeren van VFR (“visual flight rules”) vluchten
beneden minimale vlieghoogtes;
dat met het mandaat, de behandeling van de aanvragen voor het afgeven van de RPAS ontheffingen
(vergunningen) om te kunnen opereren in de beperkte gebieden en het uitvoeren van VFR vluchten
sneller en efficienter verloopt.

gelet op:
Artikel 2, tweede lid en bijlage b van de Ministeriele regeling houdende, beperking van het gebruik van
RPAS in Sint Maarten;
Artikel 118, tweede lid van het Landsbesluit Luchtverkeer.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
Mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;
Minister: de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
Hoofd: het Hoofd van de Dienst Luchtvaart,- Scheepvaart en Maritieme Zaken, van het Ministerie van
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
RPAS: een RPA/drone, het daarbij behorend grondstation, het vereiste besturingssysteem en andere
in het type ontwerp gespecificeerde componenten;
VFR vlucht: een vlucht waarop vastgestelde algemene vliegvoorschriften alsmede vastgestelde
zichtvliegvoorschriften van toepassing zijn.
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Artikel 2
1. Aan het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en bij diens afwezigheid, het plaatsvervangend
Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart, wordt mandaat verleend, betreffende de ontheffingen
voor het gebruik van RPAS en het uitvoeren van VFR vluchten.
2. De Minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te
allen tijde intrekken.
3. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een
besluit van de Minister.
4. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is genomen.
5. Het verlenen van ondermandaat door het Hoofd is niet toegestaan.
6. Onder uitoefening van de in deze beschikking vermelde bevoegdheden wordt tevens verstaan, het
verrichten van alle nodige voorbereidingshandelingen.
7. Het Hoofd van de Dienst Lucht- en Scheepvaart zal halfjaarlijks verslag uitbrengen aan de Minister
en Secretaris Generaal van TEZVT met betrekking tot het aan hem verleende mandaat voor de
afgifte van de ontheffingen.
8. Een document ter uitvoering van de in mandaat verleende bevoegdheden als bedoeld in deze
beschikking vermeldt aan het slot:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
Namens deze,
Het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart.
Artikel 3
Aan het Hoofd wordt mandaat verleend met betrekking tot het afgeven, intrekken en schorsen van de
ontheffing genoemd in;
a. artikel twee, tweede lid, van de Ministeriële regeling houdende beperking van het gebruik van
RPAS in Sint Maarten, en de algemene veiligheidsregels genoemd in bijlage b van de Ministeriële
regeling houdende beperking van het gebruik van RPAS in Sint Maarten;
b. artikel 118, tweede lid van het landsbesluit luchtverkeer, van het verbod om op te stijgen of te
landen – om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum vlieghoogtes zoals genoemd
onder artikel 118 eerste lid.
Artikel 4
1. Deze beschikking wordt aangehaald als: ministeriële beschikking mandaat drones en VFR en
treedt in werking na dagtekening voor onbepaalde tijd.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij
het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2020/ 459
in overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is enkele instanties en overheidsdiensten vrijstelling te verlenen van de verplichting
tot betaling van de gelden genoemd in het Luchtvaarttarievenbesluit.;

gelet op:
Artikel 1, zevende lid, van het Luchtvaarttarievenbesluit.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de hieronder genoemde diensten of instanties die taken uitvoeren ten behoeve van het Land,
vrijstelling te verlenen van de verplichting tot betaling van de gelden genoemd in het
Luchtvaarttarievenbesluit:
a.
b.

Overheidsdiensten en instanties, waaronder ook de Kustwacht en Militaire diensten;
Reddings- en handhavingsdiensten;

Artikel 2
1. Deze beschikking wordt aangehaald als: ministeriële beschikking vrijstelling van betaling
luchtvaarttarieven en treedt in werking na dagtekening.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
Telecommunicatie
Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij
het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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📍 Soualuiga Road # 1
Ministerie van Volkshuisvesting,
Pond Island, Great Bay
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
Sint Maarten
(V.R.O.M.I.)
☎ +1 (721) 542 0640
Ministry of Public Housing, Spatial Planning,
📧 vromi-permits@sintmaartengov.org
Environment and Infrastructure.
🌏 www.sintmaartengov.org

Public Announcement:
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description:
Building Permit
no.
BP#124/2019

BP#084/2019

BP#258/2018

BP#056/2015

BP#201/2019

BP#169/2019

BP#133/2019

BP#106/2019

BP#279/2018

BP#249/2014

Location of Activities

Certificate of
Admeasurement

CUL DE SAC
ST.JOHN’S ESTATE
PONNUM DR. #11

CA 51/1994

LOWER PRINCE'S QUARTER
MIDDLE REGION
LA BLANQUILLA RD.#9

CA 85/2010

CUL DE SAC
WEYMOUTH HILLS
BRIMSTONE HILL RD. #10

CA 178/1991

CUL DE SAC
MARY'S FANCY
TULIP DR.#4

Residential

Residential

Residential

CA 173/1971

LITTLE BAY
LITTLE BAY
A. J. C. BROUWERS RD. #14

CA 419/1995

COLE BAY
CAPE BAY
ACCORDIAN RD. #4

CA 73/1961

UPPER PRINCE'S QUARTER
POINTE BLANCHE
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD.
#26
LOWER PRINCE'S QUARTER
BELVEDERE
GRAND FOND ESTATE RD.
#27
LOWER PRINCE'S QUARTER
BELVEDERE
DELIGHT ESTATE RD. #2
UPPER PRINCE'S QUARTER
THE KEYS
PRICKLE PEAR RD. #7

Description of
building
activities

Residential

Date Issued

Mar 2, 2020

Mar 2, 2020

Mar 2, 2020

Mar 2, 2020

Commercial

Feb 24, 2020

Residential

Feb 24, 2020

Commercial

Feb 24, 2020

Residential

Feb 24, 2020

Residential

Feb 24, 2020

Residential

Feb 25, 2020

CA 047/2007

CA 220/2007

CA 195/2016

CA 166/2011
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Objection/Appeals clause:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objection:
A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this
administrative decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance
on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six
(6) weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may
be submitted to the same administrative authority that made the administrative decision.
Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with
article 7 jo. 16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening
Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St.
Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision.

