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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 10 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BIG SHINE CAR WAS NV voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 77, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 oktober
2013, 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 01 juni 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Lionel Scott deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BURNETT-LAKE, SANDRA,
ESMERALDA DBA CLASS MAINTENANCE &
SERVICES voorheen wonende te BROWN'S
DRIVE # 2, MIIDDLE REGION, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Lionel Scott,
Deurwaarder der belastingen

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 7 juli
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden o
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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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 23 maart 2015, 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 LOOR MARCEL JAN voorheen wonende te ST.
JOHN'S DRIVE # 4, ST. JOHN ESTATE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
23 maart 2015, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOUMA
RIEMER voorheen wonende te ROYAL TERN
ROAD # 12, POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 10 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RANDOM WIND CHARTERS NV voorheen wonende
te WELLINGTON ROAD # 27, COLY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
16 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 maart 2015, 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 KITCHENS ALACARTE N.V. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 29-C, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 maart 2015, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 mei 2015,
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 AKEIM ENTERPRISES N.V.
DBA BERGER PAINTS voorheen wonende te
LONGWALL ROAD, UNIT # 2, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
september 2012, 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
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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 13 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BAUTISTA BAUTISTA MANUEL voorheen wonende
te OLD CACTUS DRIVE # 12, SUCKER GARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 januari 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STEELEKEENS-DOUGLAS, VILMA A. voorheen
wonende te WHITE SANDS ROAD # 61,
BEACON HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 maart 2015, 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 JUNGE MANAGEMENT SOLUTION voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 36-E, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 maart 2015, 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 13 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan PARSONS PHILLIP TORRANCE voorheen wonende
te IVORY SHELL DRIVE # 16, GUANA BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 maart 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 2015,
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 KISHORE SHARMA N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET # 66,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2015, 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
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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 23 maart 2015, 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 HUSSEIN MOHAMED ALS DIRECTUER
AANSPRAKELIJK GESTELD PANORAMIC CAR RENTAL
N.V. DBA CRUISE CAR & SCOOTER RENTAL voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 108 UNIT 2, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 maart 2015, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STEELE ARTS
N.V. voorheen wonende te WHITE SANDS
ROAD # 5, BEACON HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan OLGIE PEROGIES N.V. voorheen wonende te
LOODGIETERSTEEG # 1, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
08 april 2015, 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 09 juni 2015,
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 MONET N.V., LINEN GALORE
voorheen wonende te FRONTSTREET # Z/N,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 maart 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 maart 2015, 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 HART & SASSO ADVOKATENPRAKTIJD N.V.
voorheen wonende te CANNEGIETER DRIVE # 29,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 maart
2015, 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,
Casper Jones,
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 13 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan THE BUSINESS GROUP OF ST. MAARTEN N.V.
voorheen wonende te KING HELMET ROAD # 9,
OYSTER POND, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 maart
2014, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BISRAN
KUNTI voorheen wonende te G. CLEMENT DE
WEEVER ROAD # 74, UNION FARM, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 maart 2015, 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 MARTIN MARIA ANTOINETTE voorheen wonende te
WELGELEN ROAD # 35, CAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 10 april 2015, 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 THE BIJOUX SHOP N.V. voorheen wonende te
SIMPSON BAY ROAD # 27, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 maart 2015, 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,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 2015,
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 FAMILY RADIO VIBZ FM
N.V.DBA RADIO STATION IS 90.5 F.M.
voorheen wonende te CANNEGIETER STREET
# 14, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 maart 2015, 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
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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 23 maart 2015, 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 MARCH GILBERTO voorheen wonende te
SINPSONBAY YACHT CLUB, BLDG # 8-5, 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. 19 maart
2015, 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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PEGUERO
TEJEDA, JUAN FELIX voorheen wonende te
GARDEN OF EDEN DRIVE # 21 -D, LPQ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
mei 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 14 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan NICKEO, WILLIAM EMANUEL voorheen wonende te
WATERFRONT ROAD # APT. 6, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 april 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 08 april 2015, 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 ELVIN CONSTRUCTION N.V. voorheen wonende te
NAZARETH ROAD # 21-C, NAZARETH, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
07 april 2015, 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,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 2015,
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 MICDAV N.V. DBA
CARIBBEAN DELIGHT voorheen wonende te
WALTER NISBETH ROAD # 33,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2015, 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
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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 14 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan INCOGNITO RESTAURANTS AND CATERING
voorheen wonende te WATERFRONT ROAD # 5, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2015, 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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRISON
MELVIN MEREDITH voorheen wonende te
GARDEN OF EDEN DRIVE # 31, LPQ, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 02 maart 2015, 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 PHENICIEN N.V. voorheen wonende te
FRONSTREET # 14, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
14 januari 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 14 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ARTIZAN N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD # 60, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 COMFORT ENGINEERING
N.V. voorheen wonende te UNION ROAD #
125, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2011, 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
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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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DAVID EDWARDS JAIME ARTURO voorheen
wonende te MARGARETH BRUCES DRIVE 6-A, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 april 2015, 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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CICILIA,
RICARDO voorheen wonende te GARDEN OF
EDEN DRIVE # 33, LPQ, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 06 mei 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 14 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ALPHA MARKETING AND MANAGEMENT B.V.
voorheen wonende te POST BOX # 431, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
08 april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 maart 2015, 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 ARRINDELL HECTOR MIGUEL DBA AS COLLINS
RENTALS AGENCY voorheen wonende te LEMON ROAD
# 13, ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 maart
2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 2015,
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 BRIGHT CLOUDS N.V.
voorheen wonende te WELGELEGEN DRIVE #
8, CAYHILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 januari 2015, 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
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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 14 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan AU TEMPS DES FLUERS II N.V. voorheen wonende
te WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
08 april 2015, 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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan URIGHE,
WILLIAM voorheen wonende te GARDEN OF
EDEN DRIVE # 35, LPQ, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 06 mei 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 maart 2015, 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 CHATLANI ENTERPRISES N.V. voorheen wonende
te BUSH ROAD Z/N CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
maart 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 20 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan YORK JERMINA ELIZABETH voorheen wonende te
MARGARETH BRUCES DRIVE # 6, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 april 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 BACON MICHAEL voorheen
wonende te BLANKET HERB DRIVE # 10,
CAYHILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 mei 2015, 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
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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 23 maart 2015, 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 EXECLUSIVE SIGNATURE N.V. voorheen wonende
te SR. PATIENTA ROAD # 17, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 maart 2015, 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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JONES ERROL
LEONARD voorheen wonende te G. CLEMENT
DE WEEVER ROAD # 40, UNION FARM, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2015,
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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 20 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ROBERTS DELIA voorheen wonende te
MARGARETH BRUCES DRIVE # 103 APT D16,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 april 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 maart 2015, 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 GRAIG CHARLENE IRIS voorheen wonende te
RACH ROAD 4-A ST. JOHN'S ESTATE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
23 maart 2015, 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,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 BRYAN-ALVAREZ,
JAQUELINE C. voorheen wonende te , thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 mei 2015,
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
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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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan YORRICK RANDOLPH voorheen wonende te
MARGARETH BRUCES DRIVE # 21, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 april 2015, 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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAMES,
BRENDA KARELYN voorheen wonende te
FRONTSTREET # 98B, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 maart 2015, 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 FIRST ENTERPRISES LTD voorheen wonende te
MAHO POINT VILLA 9, MAHO, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
maart 2015, 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 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca 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. 20 april 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 BACON M.D. ALS DIR.
SAMICO CONSTRUCTION N.V. DBA
EARTHWORKS voorheen wonende te BUSH
ROAD # 70 / 1, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2015, 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
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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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan AKEEM ENTERPRISES NV DBA BERGER PAINTS
voorheen wonende te LONG WALL ROAD UNIT 2,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2015,
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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SWEET
SENSATION N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 99, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SINT JAGO, WILFRED FERMAND voorheen
wonende te MARGARETH BRUCES DRIVE # 202,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 april 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CASTILLO CONCEPTION MARIA ARGENTINA
voorheen wonende te HUNDURAS ROAD # 5, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 april 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 DEJA VU BAR RESTAURANTE
& DISCOTHEQUE N.V. voorheen wonende te
CANNEGIETER STREET # 50, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
augustus 2013, 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
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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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan STEVENS DBA AS NIKI'S SNACK voorheen
wonende te HUNDURAS ROAD # 9, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 april 2015, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BHATIA,
MAHESH GORDHANDAS voorheen wonende te
ROYAL TERN ROAD # 3C, POINT BLANCHE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
mei 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CLAUDE ESMOL voorheen wonende te HUNDURAS
ROAD # 5, MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RAM CHETRAM voorheen wonende te HOE LANE 7,
DUTCH QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 april 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 TWOLIWALKS
CONSTRUCTION N.V. voorheen wonende te
WELL ROAD # 85, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 mei 2015, 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
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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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CROWN HEIGHTS LTD voorheen wonende te
OYSTER POND ESTATE P.O.BOX 841, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
20 april 2015, 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 05 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EVERYTHING
COOL N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 97-H, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan PANIAGUA MORALES, IVELISSE JOSEFINA
voorheen wonende te ILLIDGE DRIVE # 74, MOUNT
WILLIAM, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 april 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CAMERAN LELAN FITZGERALD voorheen wonende
te BLYDEN'S DRIVE # 44-F, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
22 april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 SALGAR JUICES N.V.
voorheen wonende te YRAUSQUIN
BOULEVARD # 3, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2015,
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
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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 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SHERMAN- FLEMING ANTONETTE SILVIA
voorheen wonende te LEOPARD ROAD # 1, CAY HILL,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 februari 2015, 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 05 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CLASSICAL
ENTERPRISES N.V. DBA BEACON CAPITAL
VENTURES voorheen wonende te
FRONTSTREET # 61-H, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 30 maart 2015, 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 AMBROISE JUVENSON voorheen wonende te FERO
CACTUS ROAD # 8, THE KEYS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
maart 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RAJASEKARAN SATISH BABU voorheen wonende te
LILY ROAD # 33, MARY FANCY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juni 2015,
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 UNIVERSAL WELDING N.V.
voorheen wonende te DIAMOND ESTATE # 2,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 februari 2015, 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
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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 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ALLEN ASTER LORETTA voorheen wonende te
CORALITA ROAD # 14, MARY FANCY'S, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 februari 2015, 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 05 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KANCHAN
INTERNATIONAL CO. N.V. voorheen wonende
te FRONTSTREET # 57, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RAJANI KAMLESH PRATAP voorheen wonende te
LILY ROAD # 22, MARY FANCY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ALLEN DAVIA DENESIA voorheen wonende te LILY
ROAD # 34, SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 februari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HOUSE OF NEHESI
PUBLISH FOUNDATION voorheen wonende te
E.C. CAMILLE RICHARDSON STREET # 19,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan TOP LINES PRODUCTION N.V. voorheen wonende
te LEOPARD ROAD # 1, CAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 februari 2015, 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 05 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOOKDHEOHARRIPERSAUD, SABRINA ELIZABETH
voorheen wonende te FRONTSTREET # 72-E,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ALLY SAFRAZ MOHAMED voorheen wonende te
ONE HOE LANE # 5, DUTCH QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
20 april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan VASWANI-SETH POOJA voorheen wonende te
LEOPARD ROAD # 3, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LITTLE PARIS N.V.
voorheen wonende te E.C. CAMILLE
RICHARDSON STREET # 19, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
mei 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ANYKEY SERVICES N.V. voorheen wonende te
REMBRANTSPLEIN # 92, MADAME ESTATE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2015, 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 05 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TOLANI
JAIKRISHIN voorheen wonende te
FRONTSTREET # 72-A, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan VASWANI AMIT voorheen wonende te LEOPARD
ROAD # 3, CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 februari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FRAGILE BUNDLE N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET # 110 C, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BARGAIN TOWN N.V.
voorheen wonende te E.C. CAMILLE
RICHARDSON STREET # 31, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
mei 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan YU RICARDO ANTONIO voorheen wonende te
MADAME ESTATE ROAD # 10, MADAME ESTATE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 februari 2015, 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 05 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DEFERENTIAL
TRAVEL TOURS N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 7, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CLARKE JENNEFER voorheen wonende te
BACKSTREET # 148 C, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 08 april 2015, 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 ST. VILLE ALINA LORETTA voorheen wonende te
FELIX MARLIN ROAD # 17, NAZARETH, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
07 april 2015, 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,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BRITSH AMERICAN INS
CA LTD. N.V. voorheen wonende te E.C.
CAMILLE RICHARDSON STREET # 13,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ANOITED NAILS N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET PLAZA 21, 86, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 maart 2015, 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 mei 2015,
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 ANGELROSE N.V. voorheen
wonende te CANNEGIETER STREET # Z/N ,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 februari 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ROBERTS LIAFRES LORENZO voorheen wonende te
BACKSTREET # 181, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FLANDERS NYDIA MARTINEZ voorheen wonende te
, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ELS, NIELSSIER voorheen
wonende te CANNEGIETER STREET # 53,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan THE SPECKLED BIRD OUTREACH MINISTRY INT'L
FOUNDATION voorheen wonende te BACKSTREET #
128 B, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2015, 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 mei 2015,
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 ALEXANDER, RONALD S. H.
voorheen wonende te KAYA BACATOR # 16,
MAHUMA, CURACAO, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 15 mei 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BRUTU ELISE voorheen wonende te , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WAY IN FASHION N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET # 99, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ROUSE KENRICK voorheen
wonende te CANNEGIETER STREET # 109,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ARRINDELL YVETTE GRISELDA voorheen wonende
te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2015, 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 mei 2015,
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 SALVA SXM N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 84, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 maart 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WATSON KENNETH WILLIAM voorheen wonende te
THOMAS PLACE # 10, ROWAYTON, CONNECTICUT,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 februari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DELL ROSARIO BERROA SANTO voorheen wonende
te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MARTHA LUISANNY
voorheen wonende te CANNEGIETER STREET
# Z/N , PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 mei 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WHITE-BENT DAPHNE MAY voorheen wonende te ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 november 2014, 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 mei 2015,
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 SALMON, DAWN ADMIRA
voorheen wonende te UNION ROAD # 37,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ANGELROSE N.V. voorheen wonende te
FRONSTREET # 115, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ROBINSON-LEDFORD CORINE JOAN voorheen
wonende te BACKSTREET # 115, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 maart 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MALCOLM SERVICES N.V.
voorheen wonende te PENDANT CACTUS
ROAD Z/N, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CENTRECOM CARIBBEAN ST. MAARTEN voorheen
wonende te BACKSTREET # 116, PHILISBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 maart 2015, 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 mei 2015,
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 ARRINDELL JERRY
FELICIANO DBA THE GREEN GRASSHOPPER
voorheen wonende te PEPPERMINT DRIVE 12,
CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SHIVLINGUM N.V. DBA JECY'S BOUTIQUE
voorheen wonende te BACKSTREET # 116-C,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan COUSZIER SAMUEL SKEATON voorheen wonende te
ST. PETERS ROAD 43, ST. MAARTEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
04 april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SMITH DONNA JOY
voorheen wonende te PENDANT CACTUS
ROAD 15, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 13, 26 juni 2015

pagina 25

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan TOOPAR REAL ESTATE N.V. voorheen wonende te
P.O. BOX # 10, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 januari
2015, 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 mei 2015,
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 SAINT-FLUER MISSY
voorheen wonende te AARON JACOBS DRIVE
# 9-F, CAY BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 maart 2015, 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 AZOR DEVAIS voorheen wonende te L.B. SCOTT
ROAD 13, CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04 maart
2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan VARMA RAMAVTAR JAGNARAYAN voorheen
wonende te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MARTHA GEB CASTILLO,
MARITZA CONSUELO VIDALICIA DBA TIGRE
RESTAURANT voorheen wonende te PENDANT
CACTUS ROAD 15, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 09 maart 2015, 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 DECOPIN PHILOMENA voorheen wonende te L.B.
SCOTT ROAD 22, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
maart 2015, 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 mei 2015,
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 SAINT-LOUIS, VENIO
voorheen wonende te PEPPERMINT DRIVE 33,
CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 april 2015, 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,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 maart 2015, 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 SCOT MEDICAL SERVICES N.V. voorheen wonende
te C.A. CANNEGIETER STREET # 72, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 maart 2015, 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 MARIA ACEVECADO MARIA DEL CARMEN DBA
NONA'S BEAUTY SALON voorheen wonende te
BACKSTREET # 184, PHILISBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
02 maart 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RAMIREZ EMILIANO
LOURDES voorheen wonende te PENDANT
CACTUS ROAD 2-B, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 13, 26 juni 2015

pagina 27

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 maart 2015, 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 PETROSOL N.V. voorheen wonende te L.B. SCOT
ROAD # 96, CUL-DE-SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
maart 2015, 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 mei 2015,
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 SAKISHI N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET # 11,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 februari 2015, 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,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 maart 2015, 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 PADILLA-RODRIQUEZ ORLANDO ALS DIR ANFRA
ANTILLEAN N.V. voorheen wonende te GROUND DOVE
ROAD # 2, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 11 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RAM AKASH voorheen wonende te ZO ZO MORAN
ROAD, CAY BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 maart
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HYMAN JOHN F. DBA
CRISTAL DISCO AND BAR voorheen wonende
te PENDANT CACTUS ROAD 2-B,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DESTINE MARIE PAULINE voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD # 56, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
21 april 2015, 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 mei 2015,
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 SAINT-LOUIS, PHADA
voorheen wonende te ACCORDIAN ROAD #
10, CAY BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 april 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 11 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RIDEMO N.V. voorheen wonende te WRIGLEY
STREET Z/N, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 maart
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ESPINAL JOSE MANUEL voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD # 72, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
21 april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2015,
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 SAINT JEAN BELEC voorheen
wonende te AARON JACOBS DRIVE # 5, CAY
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 Juni 2012, 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
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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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ST. CYS ELINER voorheen wonende te MARGOT
HILL ROAD, ST. PETERS, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
april 2015, 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 mei 2015,
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 TOTEKKI REAL ESTATE N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 68,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BLACK KAYSON voorheen wonende te OYSTER
POND ROAD # 144, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
20 april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RICHARDSON HAROLD MATTHEW voorheen
wonende te MARGOT HILL ROAD Z/N, ST. PETERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 april 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2015,
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 SAINVIL OBANOS voorheen
wonende te AARON JACOBS DRIVE # 39-A,
CAY BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 februari 2015, 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 13, 26 juni 2015

pagina 30

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BETANCES RAMOS RAFAEL ALEXANDER voorheen
wonende te OYSTER POND ROAD # 1, OYSTER POND,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 april 2015, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan UPRISING STARS
FOUNDATION voorheen wonende te GREEN
STAR SHELL ROAD # 102, OYSTER POND,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
mei 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SYLVAIN PREVIKER voorheen wonende te MARGOT
HILL ROAD # 64, ST. PETERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 21 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ASDIP INC voorheen wonende te OYSTER POND
ROAD # 9 APT. 9, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
09 april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SMITH FRANCISCO
ALFONSO DBA TRANQUILO SNACK &
CATERING SERV voorheen wonende te ARCH
ROAD # 68, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan TNV ROMNEY NORMA RINELDA GLASCOW
ROLLIN N. DBA JET SKI RENTAL voorheen wonende te
GRAND CASE # 30, LAMBI APT 4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
03 maart 2014, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOWEN, KEMESIA
MARSHA voorheen wonende te GREEN STAR
SHELL ROAD # 102, OYSTER POND, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2015, 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 FRANCOIS JOEL voorheen wonende te
CANNEGIETER DRIVE # 35, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 maart 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2015, 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 VIVIENE SUPPLIER N.V. voorheen wonende te
CANNEGIETER STREET # 14 UNIT 2-A, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 maart 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ELITE WELDING N.V.
voorheen wonende te ARCH ROAD # 63-B,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AAKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2015, 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 DYNASTY HOLDING LTD voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET # 4 A, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 september 2014, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RICHARDSON, REGINALD
DBA NEW GENERATION MEDIACOM
voorheen wonende te GREEN STAR SHELL
ROAD # 55-B, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 mei 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2015, 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 SAM ELTON RICARDO DBA MR BIGG'S FRIENDLY
CAR WAS & DELI & LIMOMOUSINE voorheen wonende
te CANNEGIETER STREET # 109, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 maart 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan JONG A TAI MURWIN voorheen wonende te
CORALITA ROAD # 14, MARY FANCY'S, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
05 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MCKENZIE AUTO
SPECIALIST N.V. voorheen wonende te ARCH
ROAD # 63, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 23 maart 2015, 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 TOKOLUSH CHARTERS N.V. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 12, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 maart 2015, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BEAUPERTHUY, MARIO
ALVIN voorheen wonende te HISPANOLA
ROAD # 6, MIDDLE REGION, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 mei 2015, 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,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan GEORGE MAGDELEN voorheen wonende te LILIY
ROAD # 40, MARY FANCY'S, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 maart 2015, 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 PHOENIX ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 12 UNIT # 2C, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 maart 2015, 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 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SILVER BACK TRUCKING
& CONSTRUCTION B.V. voorheen wonende te
ARCH ROAD # 33, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 09 maart 2015, 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 HEYNINGEN ORNIS RIGOBERT VAN voorheen
wonende te L.B.SCOT ROAD # 1, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 maart 2015, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan COFFIE, SYAMASAIRA E.
voorheen wonende te HISPANOLA ROAD # 9,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 mei 2015, 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,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 maart 2015, 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 S.S.D.N. ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET # 16, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 maart 2015, 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 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan HUNT HELENE LILIANE voorheen wonende te
CORALITA ROAD # 14, MARY FANCY'S, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
05 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VASQUEZ DE LA CRUZ,
JUANA CRISLEIDY voorheen wonende te
ARCH ROAD # 75, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 24 maart 2015, 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 SHERMAN GEORGE DONALD voorheen wonende te
LEOPARD ROAD # 1, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
maart 2015, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LANSEAIR N.V. voorheen
wonende te GREEN STAR SHELL ROAD # 40,
OYSTER POND, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 mei 2015, 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,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 30 maart 2015, 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 GIL-VILLAREAL CARMEN LIDIA DBA AS SHAKIRA
BEAUTY SALON & BODY MASSAGE voorheen wonende
te FERRO CACTUS DRIVE # 12, SUCKER GARDEN,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 maart 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 maart 2015, 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 WALTERS YOMAINE voorheen wonende te LILY
ROAD # 4, SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 maart
2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PION, URSULINO
voorheen wonende te ARCH ROAD # 68,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 30 maart 2015, 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 GUERRIER JUDE voorheen wonende te FERRO
CACTUS DRIVE # 8, SUCKER GARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
26 maart 2015, 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 mei 2015,
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 MO, JIN ZHUANG voorheen
wonende te GROUNDDOVE ROAD # 6, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 mei 2015, 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,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 maart 2015, 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 YEAN LENVI ERFIDA voorheen wonende te
LAVANDER ROAD # 73, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
20 maart 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 30 maart 2015, 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 JOSEPH HOMBRE voorheen wonende te GOLDEN
BARREL CACTUS DRIVE # 170-A, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 maart 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LUCIANO, STANLEY ERIC
DBA LUS & CO / VILUS & CO voorheen
wonende te ARCH ROAD # 33,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 17 februari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan LONGFORD MELVILLE voorheen wonende te
MILTON DRIVE # 3, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 februari
2015, 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 mei 2015,
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 RAYMOND & SOLOMAN
INDUSTRY N.V. voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD # 68,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 april 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan OPAL BEAUTY N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET # 45, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 20 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MYRON JEVON ENICIO WILLIAMS voorheen
wonende te MARGARETH BRUCES DRIVE # , MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 april 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LE COQ, RAYMOND
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD #
2, SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan OOPS N.V. voorheen wonende te BACKSTREET #
137, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2015, 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 mei 2015,
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 GROUP IMPERIO IMPORT &
EXPORT N.V. voorheen wonende te EASTER
CACTUS DRIVE # 1, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 20 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MENDEZ-FELIZ LUIS A. voorheen wonende te
MARGARETH BRUCES DRIVE # 31-H, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 april 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 07 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan JOSEPH JOYCE voorheen wonende te BACKSTREET
# 142-E, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BLUE DOLPHIN
DEVELOPMENT N.V. voorheen wonende te
SIMPSON BAY # 57, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan JOHSON MARCUS ORANVILLE voorheen wonende
te MARGARETH BRUCES DRIVE # 28, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 april 2015, 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 05 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan
HOEDEMAKER, FRANK voorheen wonende te
FRONTSTREET # 6 3B-C, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
mei 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MO XIAOSONG voorheen wonende te , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan GRAHAM PATRICK voorheen wonende te BLYDEN'S
DRIVE # 22, CUL DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
april 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ANTILLES MANAGEMENT
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD # 149, LOW LANDS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 maart 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan HAISHUK INA ANATOLYEVNA voorheen wonende
te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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 juni 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PHILIPS ALBERTO
LUSITO voorheen wonende te HYSSOP ROAD
# 3, CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 juni 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan LEMMENS RENIER PIETER FRANCIS voorheen
wonende te LILY ROAD # 34C, SAUNDERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 februari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 april 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MELO-PIMENTEL ISABEL voorheen wonende te ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LEVTECH N.V. voorheen
wonende te ROBERTS DRIVE # 2, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 13, 26 juni 2015

pagina 41

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan KORE RIKHI RAJ RAMKISAN voorheen wonende te
LILY ROAD # 34, SAUNDERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
februari 2015, 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 juni 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ZIZZI ERICA voorheen
wonende te OTTER ROAD# 8, BEL AIR, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 juni 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 09 maart 2015, 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 GEORGE PETERSON ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 69, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 februari 2015, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 04 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan JONG A TAI-JOEK-HIEN HILLARY voorheen
wonende te CORALITA ROAD # 14, MARY FANCY'S,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 februari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BLM ENTERPRISES N.V.
voorheen wonende te SIMPSON BAY YACHT
CLUB # 98, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan GARCIA FRIAS CRISTIAN DE JESUS voorheen
wonende te INDUSTRY DRIVE # 36, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 maart 2015, 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 11 juni 2015,
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 WAHMAN CHINESE BAR
RESTAURANT N.V. voorheen wonende te
W.J.A. NISBETH ROAD # 49, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
maart 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MENOS LOUIS MONTAS DBA BUS 133 voorheen
wonende te HYSSOP ROAD # 5, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 maart 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2015, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan GONZALEZ-DOMINIQUEZ HIPOLITO voorheen
wonende te HYSSOP ROAD # 10, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 maart 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DOLLISON'S MANLABOUR N.V. voorheen wonende te DOLLISON
DRIVE # 2, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 mei 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 15 juni 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan STICHTING DUNCAN
HOLDING PENSIOEN FONDS voorheen
wonende te OTTER ROAD# 27, BEL AIR,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
juni 2015, 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 11 juni 2015,
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 MORRISON HENLY
RANDALL voorheen wonende te
CANNEGIETER STREET # Z/N ,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 april 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan
AUTHENTIQUE RENTAL SERVICES N.V.
voorheen wonende te WHITE SANDS ROAD #
62 / 64, BEACON HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2015, 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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CUMMINGS, MELVIN DBA
WINDWARD ISLAND DENTAL voorheen
wonende te DOLLISON DRIVE # 16, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 mei 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan H STERN(ST.
MAARTEN) N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 56, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
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 11 juni 2015,
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 BEAUMONT MICHAEL
voorheen wonende te BUNCAMPER ROAD #
32, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 08 april 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FRIDAY,
SEKOU TOURE voorheen wonende te ROYAL
TERN ROAD # 2, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 mei 2015,
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 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. 21
mei 2015, 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
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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 09 juni 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan THE CARIBBEAN
COOLING SYSTEM N.V. voorheen wonende te
CANNEGIETER STREET # 115 ,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 februari 2015, 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 16 juni 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BALBUENA MEDINA, LUIS
VIDAL voorheen wonende te BUSH ROAD #
Z/N, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 15 juni 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 2015,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ZAPO
INVESTMENTS SARL voorheen wonende te
FRONTSTREET # 6, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2015,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Bij exploot dd. 21ste. mei 2015, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van Steven & Marian Flanders,
gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de
Jong op St. Maarten, aan Regis Darlay, zonder
bekend adres binnen of buiten St. Maarten.
Betekend een verzoekschrift met de daarop
door het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Maarten, gestelde beschikking dd. 29e april
2015, alsmede een uit die beschikking door de
ondergetekende deurwaarder opgemaakt
proces-verbaal van 21ste mei 2015, houdende
CONSERVATOIR DERDEN BESLAG als in
voormeld proces-verbaal omschreven.

De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder S.M. APON
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OPROEPING

AANKONDIGING

Bij exploit van de 4de juni 2015, heb ik, Ervin
A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Sint Maarten, gevolggevende
aan een beschikking van de E.A. Heer Rechter
in het G.E.A., Sint Maarten, van de 19de mei
2015, OPGEROEPEN: ANTHONY FUCHETTE,
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten, voor de terechtzitting van:----dinsdag
de 22ste september 2015, des
voormiddags te 08.30 uur-----ten Raadhuize
te Philipsburg, ten einde op de door: RAPHAEL
EL ATTRACHE, gedomicilieerd op Sint Maarten
in de Soualiga Building, ten kantore van de
advokaat mr. R.F. Gibson Jr., tegen hem
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 44/15

Bij exploot dd. 21ste. mei 2015, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van Steven & Marian Flanders,
gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de
Jong op St. Maarten, aan Management
Applications Group N.V., zonder bekend adres
binnen of buiten St. Maarten. Betekend een
verzoekschrift met de daarop door het Gerecht
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
gestelde beschikking dd. 29e april 2015,
alsmede een uit die beschikking door de
ondergetekende deurwaarder opgemaakt
proces-verbaal van 21ste mei 2015, houdende
CONSERVATOIR DERDEN BESLAG als in
voormeld proces-verbaal omschreven.

De deurwaarder voornoemd,
E..A. Arrindell.

De deurwaarder S.M. APON
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ANNOUNCEMENT IN CONFORMITY WITH ARTICLE 2:5 CIVIL CODE OF SINT MAARTEN
(FORMERLY KNOWN AS CIVIL CODE OF NETHERLANDS ANTILLES) BY CIVIL LAW NOTARY M.F. MINGO
FOR THE MONTH OF JANUARY, FEBRUARY AND MARCH 2015
INCORPORATION OF COMPANIES WITH LIMITED LIABILITY
(in Dutch: "NAAMLOZE VENNOOTSCHAP")
Name of the entity
KAUSHALYA & LAKHI NV

Date of incorporation
January 7, 2015

Established on

ST MAARTEN CLOSE PROTECTION SERVICES NV

January 7, 2015

Sint Maarten

FANTASY GLOBAL MEDIA NV

January 12, 2015

Sint Maarten

SKYLIGHT REAL ESTATE NV

January 16, 2015

Sint Maarten

ALPHA PAINTING & DECORATION NV

January 21, 2015

Sint Maarten

THE HEALTH FACTORY NV

January 22, 2015

Sint Maarten

DEAN'S ENTERPRISES NV

January 28, 2015

Sint Maarten

LINK PRODUCTION ENTERPRISES NV

January 28, 2015

Sint Maarten

SKYROCK NV

January 30, 2015

Sint Maarten

GRANDMA'S GIFTS NV

February 4, 2015

Sint Maarten

CARIBTIME SXM NV

February 4, 2015

Sint Maarten

D.B.L. TECHNOLOGIES NV

February 4, 2015

Sint Maarten

SXM SEA SALT NV

February 13, 2015

Sint Maarten

THE NENE BEAUTY PARLOR NV

February 19, 2015

Sint Maarten

ISLAND-SIGHTSEEING.COM NV

February 26, 2015

Sint Maarten

SPEKS TRANSPORTATION SERVICES NV

March 4, 2015

Sint Maarten

PC DOCTOR NV

March 5, 2015

Sint Maarten

NAZGLA NV

March 5, 2015

Sint Maarten

SOFTNET CARIBBEAN NV

March 12, 2015

Sint Maarten

MELLOW YELLOW NV

March 12, 2015

Sint Maarten

PRESTIGIOUS HAIR CARE NV

March 13, 2015

Sint Maarten

HARBOR-CLUB SXM NV

March 18, 2015

Sint Maarten

SUGAR REALTY GROUP NV

March 24, 2015

Sint Maarten

GO HOSPITALITY CONCEPTS NV

March 25, 2015

Sint Maarten

JOJUNI TOURS NV

March 25, 2015

Sint Maarten

THE GERMAN GOURMET STORE NV

March 27, 2015

Sint Maarten

MM INVESTMENTS NV

March 30, 2015

Sint Maarten

Sint Maarten
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INCORPORATION OF COMPANIES WITH PRIVATE LIABILITY (in Dutch: "BESLOTEN VENNOOTSCHAP")
Name of the entity

Date of incorporation

Established on

HEALTHY UPKEEP BV

January 13, 2015

Sint Maarten

NEW TREND REGISTERED BV

January 21, 2015

Sint Maarten

INTERTOYS SINT MAARTEN BV

January 21, 2015

Sint Maarten

PROSECCO BV

January 22, 2015

Sint Maarten

DR. J. ENTERPRISES BV

January 22, 2015

Sint Maarten

ROGERS HOLDING BV

January 28, 2015

Sint Maarten

ROGERS ATTORNEYS & CONSULTANTS BV

January 28, 2015

Sint Maarten

MHOEVE HOLDING BV

January 28, 2015

Sint Maarten

MHOEVE ATTORNEY'S & CONSULTANTS BV

January 28, 2015

Sint Maarten

PATRICIO METALS BV

January 29, 2015

Sint Maarten

BALLOON'S MANIA BV

February 3, 2015

Sint Maarten

FIREFLY SXM BV

February 5, 2015

Sint Maarten

SMART PET SHOP BV

February 11, 2015

Sint Maarten

ZAEGERSCON BV

February 17, 2015

Saba

AMSTERDAMCARE BV

February 23, 2015

Saba

SMALL BATCH PRODUCTIONS BV

February 23, 2015

Saba

GENERAL MANPOWER HANDYMAN SERVICES BV

March 3, 2015

Sint Maarten

THE PANTYMAN BV

March 11, 2015

Sint Maarten

MARMEI BV

March 19, 2015

Sint Maarten

SEVEN STAR CONSTRUCTION BV

March 19, 2015

Sint Maarten

THOMAS TRANSPORTATION BV

March 19, 2015

Sint Maarten

BOASMAN & ASSOCIATES BV

March 24, 2015

Sint Maarten

ALPHA & OMEGA BEAUTY SPA BV

March 25, 2015

Sint Maarten

BHC HOSPITALITY BV

March 26, 2015

Sint Maarten

Name of the entity

Date of incorporation

Established on

DYNAMIC DIAMOND STARS ALL SPORTS FOUNDATION

February 10, 2015

Sint Maarten

SINT MAARTEN MOOT COURT FOUNDATION

March 9, 2015

Sint Maarten

DR. J. FOUNDATION

April 1, 2015

Sint Maarten

INCORPORATION OF FOUNDATIONS (in Dutch: "STICHTINGEN")
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INCORPORATION OF PRIVATE FOUNDATIONS (in Dutch: "STICHTING PARTICULIERE FONDS")
Name of the entity

Date of incorporation

Established on

PRIVATE FOUNDATION VAN KINSBERGEN

February 17, 2015

Sint Maarten

PRIVATE FOUNDATION SUGARCANE

April 15, 2015

Sint Maarten

INCORPORATION OF ASSOCIATIONS (in Dutch: "VERENIGINGEN")
Name of the entity

Date of incorporation

Established on

SINT MAARTEN PRO-SOFTBALL ASSOCIATION

March 16, 2015

Sint Maarten

STATUTE CHANGE OF ENTITES (in Dutch: "STATUTENWIJZIGING")

Name of the entity

Date of statutes'
change

Established on

FORMS & STEEL CONSTRUCTION NV

February 9, 2015

Sint Maarten

YUYUKWAH ENTERPRISES NV

February 10, 2015

Sint Maarten

SXM E-VENRUES B.V.

February 13, 2015

Sint Maarten

PURE HEALTH BV

February 18, 2015

Sint Maarten

CARIBBEAN INTERNATIONAL ACADEMY FOUNDATION

February 19, 2015

Sint Maarten

SINT MAARTEN CARNIVAL DEVELOPMENT FOUNDATION

February 23, 2015

Sint Maarten

GEORGE TRADING NV

February 25, 2015

Sint Maarten

March 10, 2015

Sint Maarten

March 10, 2015

Sint Maarten

NU LOVE SXM NV

March 18, 2015

Sint Maarten

GYOT NV

April 1, 2015

Sint Maarten

FLYBOARD SINT MAARTEN NV

April 1, 2015

Sint Maarten

GOULDBOURNE CONSTRUCTION BV

April 1, 2015

Sint Maarten

HOUSE OF PRAYER OUTREACH AND WORSHIP CENTER
FOUNDATION
QUATS HEAVY EQUIPMENT AND CONSTRUCTION
NV
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No. 128-15MB/JUS
BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba .
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende personen worden voor de duur van hun detachering te Sint Maarten aangesteld als buitengewoon
agenten van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet politie van
Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba:
a.
b.

Robert Michael TROMP, geboren op Aruba, op 14 december 1964.
Ruben Anthony GEERMAN, geboren op Aruba), op 10 maart 1964.
Artikel 2

De personen, genoemd in artikel 1, worden ingezet ter ondersteuning van de Landsrecherche.
Artikel 3
Dit besluit treedt per direct in werking.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 9 juni 2015
De Minister van Justitie,

Dennis L. Richardson
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 9de juni 2015
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2015/1420
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van de heer Ramses de Graaf, Stafofficier Luchtvaart, Kustwacht Caraïbisch Gebied (KWCARIB), d.d.
20 Mei 2015, met betrekking tot het opstijgen en landen van het marineschip HNLMS Karel Doorman(DMAN) in
Great Bay dichtbij de Haven van Philipsburg, met een helikopter van het type Bell430, registratie C-GNHX,
waarmee medische evacuatie (training) vluchten worden uitgevoerd op 17 juni 2015 van 0800-0930 lokale tijd;
gelet op:
artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening;
artikel 14, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht
luchtvaart;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan de heer Ramses de Graaf , hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, van de
Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
a. om op 17 juni 2015 van 0800u-0930u lokale tijd, met inachtneming van artikel 2 en 3 van deze
beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen en te landen van het marineschip HNLMS Karel
Doorman(DMAN) voor het verrichten van medische evacuatie training vluchten;
b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter van het type Bell430, registratie C-GNHX en
genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, serie nr. 49025, van Transport Canada.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het marineschip HNLMS Karel Doorman(DMAN).
2. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek van het
marineschip HNLMS Karel Doorman zijn.
3. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd.
4. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd.
5. De vluchten worden uitgevoerd met een minimale hoogte van 50 voet tot maximaal 1000 voet boven zee
niveau.
Artikel 3 Verantwoordelijkheid
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met de inhoud
van deze beschikking.
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet volledig worden
nageleefd.
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Artikel 4 Geldigheidsduur
1. Deze beschikking treedt in werking op 17 juni 2015 en vervalt na de activiteit verricht onder artikel 1 van deze
beschikking.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie
Namens deze,
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht en Scheepvaart

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 16de juni 2015
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2015/1457
in overweging genomen hebbende:
- het verzoek van de heer Dominic Noon, “Director of Operations, Caribbean Helicopters Limited”, d.d. 26
Mei 2015, met betrekking tot het opstijgen en landen vanuit de haven van Philipsburg met één van de
beschikbare helikopters van het type Bell 206L, registratie V2-CHL, helikopter type Bell 206 B, registratie
V2-LGO, en helikopter type Bell 206 L1, registratie V2- LEV, waarmee lift werkzaamheden van materiaal
door de lucht plaatsvindt in de periode van 15 juni tot en met 29 juni 2015 van 06.00u-07.00u lokale tijd;
- het advies van de luchtverkeersleiding,-en operaties luchtvaartterrein inspecteur van de Sectie
Luchtvaart;
gelet op:
artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening;
artikel 14, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht
luchtvaart;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan de heer Dominic Noon, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, van de
Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
c. om in de periode van 15 juni tot en met 29 juni 2015 van 06.00u-07.00u lokale tijd, met inachtneming
van artikel 2 en 3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen en te landen vanuit de
Haven van Philipsburg voor het verrichten van lift werkzaamheden van materiaal door de lucht zoals
aangegeven in bijlage A en B van deze beschikking;
d. het opstijgen en landen geschiedt met één van de helikopters van het type Bell 206L, registratie V2-CHL,
serie nr. 45052, helikopter type Bell 206 B, registratie V2-LGO, serie nr. 1111 of helikopter type Bell 206
L1, registratie V2- LEV, serie nr. 45464.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend vanuit de Haven van Philipsburg zoals aangegeven in Bijlage A van
deze beschikking.
2. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van de Haven van Philipsburg
aanwezig zijn.
3. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd.
4. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd.
5.De aanvrager is aansprakelijk voor schade aangebracht tijdens de operaties, op het aardoppervlak aan
goederen, mensen, dieren en gebouwen.
6. De aanvrager draagt er zorg voor dat alle veiligheidsmaatregelen zoals aangegeven door de
luchtverkeersleiding,-en operaties luchtvaartterrein inspecteur van de Sectie Luchtvaart worden nageleefd.
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Artikel 3 Verantwoordelijkheid
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met de inhoud
van deze beschikking.
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet volledig worden
nageleefd.
Artikel 4 Geldigheidsduur
1. Deze beschikking treedt in werking na dagtekening en vervalt op 29 juni 2015.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie
Namens deze,
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht en Scheepvaart

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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ST. MAARTEN
Public Announcement
Price Change Petroleum Products
The Government of St. Maarten regulates the prices of petroleum products by imposing a maximum price at which
wholesalers and retailers can sell these products on St. Maarten. Due to the ongoing developments on the
international level, the prices of crude oil have experienced adjustments. Given the aforementioned, the general
public is hereby informed that as of Thursday 11th June 2015, 6:00am the maximum consumer prices of
ULG and Diesel (gasoil) is adjusted as follows:
Current Price
New Price
UGL
2.036 Naf/liter
2.115 Naf/liter
Diesel
1.545 Naf/liter
1.618 Naf/liter
Below is the complete price buildup showing all components that result in the new prices. All numbers are rounded
to three decimal places.

Price buildup
Effective date
25-May-15
Petrotrin Posted Price USc/AG
235
ULG
Components
Naf per liter
Petrotin Posted Price
1.117
Freight
0.063
Insurance
0.000
Import Duty
0.290
Liquid throughput fee (THRX)
0.080
Wholesaler margin
0.230
Max. wholesale price
1.780
Turnovertax (5%)
0.089
Max. wholesale price incl. tax
1.869
Retailer margin
0.145
Consumer price
2.014
Turnovertax (5%)
0.101
Max. Consumer price incl. tax
2.115
ULG

25-May-15
206
Gasoil
Naf per liter
0.974
0.063
0.000
0.080
0.230
1.347
0.067
1.415
0.126
1.541
0.077
1.618
Gasoil

Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication
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No. 2014/2365

LANDSBESLUIT
Van de 10de december 2014 , no. LB 14/0864
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectie voor de Volksgezondheid te belasten met het
toezicht op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid en arbeid, hen
daartoe bij landsbesluit aan te wijzen en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant;
dat zodanige aanwijzingen weliswaar reeds hebben plaatsgevonden, maar dat verzuimd is die bekend te
maken in de Landscourant;
dat het wenselijk is om de medewerkers op basis van hun expertise aan te wijzen voor specifieke
terreinen;

Gelet op:
artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid, artikel 34, eerste lid, van de
Arbeidsregeling, artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening arbeid vreemdelingen, artikel 13 a, eerste lid, van
de Landsverordening minimumlonen en artikel 16a, eerste lid, van de Vakantieregeling;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1. De medewerkers van de Inspectiedienst Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, genoemd in
bijlage 1 bij dit besluit, worden voor de duur van hun aanstelling aangewezen als toezichthouder op de
naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid, bedoeld in artikel 11, eerste lid,
van de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid.
2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, geschiedt voor een of meer van de volgende terreinen op het
gebied van de volksgezondheid:
a. gezondheidszorg;
b. geneesmiddelen; en,
c. gezondheidsbescherming.
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Artikel 2
De medewerkers van de Inspectiedienst Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, genoemd in bijlage 2
bij dit besluit, worden voor de duur van hun aanstelling aangewezen als toezichthouder op de naleving van de
volgende wettelijke regelingen:
a. Arbeidsregeling;
b. Landsverordening arbeid vreemdelingen;
c. Landsverordening minimumlonen; en,
d. Vakantieregeling.

Artikel 3
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Landscourant
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.
Dit landsbesluit wordt met bijlagen in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
Wnd. De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
d.d. 10 december 2014

Bezwaar: Op grond van de artikel 3, eerste lid, van de Regeling Ambtenarenrechtspraak, kan een belanghebbende
tegen dit landsbesluit bezwaar aantekenen bij het Gerecht in Ambtenarenzaken, binnen 6 weken na de dag
waarop dit landsbesluit is verzonden.
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Bijlage 1
Toezichthouders op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid
Gezondheidszorg
De heer Earl Best, Inspecteur Generaal en Hoofdinspecteur Gezondheidszorg
De heer John Connor, Inspecteur Gezondheidszorg
Geneesmiddelen
De heer Earl Best, Inspecteur Generaal
Mevrouw Ashanti van Heyningen, Hoofdinspecteur Geneesmiddelen
De heer Leoudson Gijsbertha, Inspecteur Geneesmiddelen
Gezondheidsbescherming
De heer Earl Best, Inspecteur Generaal
De heer Lanionel Tromp, Hoofdinspecteur Voedselveiligheid
De heer Herbert Libier, Inspecteur Voedselveiligheid
Mevrouw Ilaiska Pikero, Controleur Voedselveiligheid
Mevrouw Tamisha Priest, Controleur Voedselveilgheid
De heer Ruthford Serrant, Controleur Milieuhygiëne

Bijlage 2
Toezichthouders op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid
Mevrouw Joslyn Courtar, Controleur Arbeid
De heer Adolfo Fraser, Controleur Arbeid
De heer Ricardo Sprott, Controleur Arbeid
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No. 2014/2366

LANDSBESLUIT
Van de 10de december 2014 , no. LB 14/0865
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is een plaatsvervangend Inspecteur-Generaal voor de volksgezondheid te benoemen die
de Inspecteur-Generaal kan vervangen bij ziekte, verlof of ontstentenis;
dat mevrouw drs. A.M. van Heyningen in het bezit is van het Nederlands apothekersdiploma, waarmee zij
voldoet aan het vereiste om tot plaatsvervangend Inspecteur-Generaal te worden benoemd;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Als plaatsvervangend Inspecteur-Generaal als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening Inspectie
voor de Volksgezondheid wordt benoemd mevrouw drs. A.M. van Heyningen.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Landscourant
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2011.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
d.d. 10 december 2014
Bezwaar: Op grond van de artikel 3, eerste lid, van de Regeling Ambtenarenrechtspraak, kan een belanghebbende
tegen dit landsbesluit bezwaar aantekenen bij het Gerecht in Ambtenarenzaken, binnen 6 weken na de dag
waarop dit landsbesluit is verzonden.
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te
maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie
van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten
een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de
Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2015, no. 11

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 15de mei
2015, tot wijziging van het
Gevarenklassenbesluit
ongevallenverzekering in verband
met de vaststelling van een
premiepercentage voor de
ongevallenverzekering en tot
aanpassing van de daglonen,
genoemd in de Landsverordening
ongevallenverzekering en de
Landsverordening ziekteverzekering
in verband met de ontwikkeling van
de prijsindexcijfers van de
gezinsconsumptie
Regeling aangifteformulier
grensoverschrijdende
geldtransporten
Regeling van de Minister van
Financiën van 10 juni 2015,
tot wijziging van de Regeling expatriates Sint Maarten in verband
met het terugdringen van
personeelskosten bij de overheid
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 12de juni 2015
tot wijziging van het Landsbesluit
vergelijkend onderzoek celmateriaal
in verband met het geautomatiseerd
onderling vergelijken van DNA
profielen tussen de landen van het
Koninkrijk

15 mei 2015

27 juni 2015

22 mei 2015

4 juli 2015

10 juni 2015

23 juli 2015

12 juni 2015

25 juli 2015

AB 2015, no. 12
AB 2015, no. 13

AB 2015, no. 14
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2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2015, no. 9

Invoeringslandsverordening
Wetboek van Strafrecht

17 april 2015

30 mei 2015

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

